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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Serangan Teror 11 September 2001 merupakan hari dan tahun yang 

bersejarah bagi Amerika Serikat, dimana untuk pertama kalinya Negara Super 

Power ini menjadi korban penyerangan teroris internasional yaitu al-Qaeda. 

Serangan yang terjadi di WTC, New York, merupakan serangan teroris yang 

sangat besar bagi sejarah Amerika Serikat dimana banyak menelan korban serta 

melumpuhkan politik dan ekonomi. Ini terbukti bahwa teroris dan gerakan yang 

dilakukan dapat terjadi dimana saja, kapan saja. Mengingat negara adidaya 

sekelas Amerika Serikat yang memiliki militer yang kuat beserta teknologi sistem 

persenjantaan yang canggih, masih bisa ditembus oleh serangan teroris al-Qaeda. 

Disatu sisi memang banyak opini yang mengatakan bahwa tragedi 9/11 adalah 

sebuah konspirasi, dimana beberapa hari setelah kejadian Amerika Serikat 

melakukan kebijakan luar negeri Pre Empative Strike. Pre Empative Strike adalah 

kebijakan dimana Amerika Serikat berhak menginvasi suatu negara dengan 

kekuatan militer yang dimilikinya ke negara yang dianggap mempunyai potensi 

ancaman terhadap negaranya tanpa harus menunggu persetujuan Dewan 

Keamanan PBB (DK PBB) atau sebelum ancaman itu terjadi. 

Serangan Teror 9/11 sendiri mengakibatkan 2996 korban total, dengan 

rincian berdasarkan tempat: WTC 2606 korban, penumpang pesawat pembajakan 

246 korban, Pentagon 125 korban, dan pelaku pembajakan 19 korban. Pada 18 
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Desember 2001 secara resmi Amerika Serikat mengumumkan bahwa al-Qaeda 

bertanggung jawab atas serangan teror 9/11.
1
 Dari data yang dirilis, 15 dari 19 

pembajak pesawat adalah warga negara Arab Saudi, bahkan beberapa dari pelaku 

telah tinggal di Amerika setahun sebelum kejadian. Ditambah lagi pemimpin 

kelompok teroris al-Qaeda yaitu Osama bin Laden yang lahir di Afghanistan telah 

menetap lama di Arab Saudi. Tidak mengherankan apabila pemerintah Arab Saudi 

mendapat tekanan tepat setelah kejadian 9/11.  

Setelah 10 tahun berlalu tepatnya pada masa pemerintahan Obama, Osama 

bin Laden berhasil ditembak mati dalam penyergapan 2 Mei 2011 di Pakistan oleh 

Navi Seals yang kemudian diangkat menjadi sebuah film “Zero Dark Thirty”. Ini 

merupakan prestasi yang patut dibanggakan mengingat selama dua kali masa 

jabatannya, hampir tidak ada serangan teroris yang berhasil dilakukan oleh 

kelompok teroris. Ditambah lagi strategi penanggulangan terorisme obama, 

diantaranya  pengurangan pasukan darat Amerika Serikat yang dikerahkan di 

zona-zona perang menandai perubahan strategi untuk lebih mengandalkan 

pembangunan koalisi internasional yang kuat dengan mitra-mitra Amerika 

Serikat, untuk mengurangi korban jatuh di pihak Amerika dan menekan biaya 

perang. 

Berhasilnya strategi penanggulangan terorisme di Amerika Serikat pada 

masa pemerintahan Obama sendiri merupakan sebuah prestasi yang 

membanggakan. Akan tetapi, dibalik prestasi itu ada tuntutan dari pada keluarga 

korban 9/11 untuk membuka ke publik laporan kejadian yang sebenarnya dan 

                                                           
1
September 11, 2001: Background and timeline of the attacks, CNN Library, diakses dalam 

http://edition.cnn.com/2013/07/27/us/september-11-anniversary-fast-facts/ (20/4/2017, 08:00 

WIB) 

http://edition.cnn.com/2013/07/27/us/september-11-anniversary-fast-facts/
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menduga Arab Saudi ikut terlibat dalam mensponsori aksi terorisme yang terjadi 

di Amerika 15 tahun silam.  

Isu tentang terorisme sendiri masih merupakan isu yang sangat sensitif 

bagi negara AS. Ini sangat terlihat pasca kejadian teror 9/11 dimulai di era 

kepemimpinanya George W. Bush, ini terlihat dengan kebijakan Bush yang 

mengintervensi beberapa negara Timur Tengah yaitu Iraq dan Afghanistan dengan 

alasan memerangi terorisme dan memusnahkan senjata nuklir yang mengancam 

masyarakat internasional, sehingga diera kepemimpinan Obama, pemerintah AS 

masih ingin mengadili para pelaku terorisme dimasa lalu dan mencegah 

kemunculannya dimasa depan. Melalui Justice Againts Sponsors of Terorism Act 

(JASTA) yang dibuat oleh Senat dan Kongres AS, membuat rancangan undang-

undang untuk mengadili para pelaku teror dimasa lalu (terutama para pelaku teror 

9/11) dan ingin mencegah tindakan terorisme dimasa depan. 

Rancangan undang-undang itu sendiri pertama kali diperkenalkan dalam 

Senat AS oleh senator John Cornyn, seorang Republican pada tanggal 16 

September 2015, setelah diperkenalkan dalam Senat AS, kemudian senator 

Grassley komite kehakiman AS mengamandemennya menjadi rancangan undang-

undang pada 3 Februari 2016. Tahap selanjutnya setelah diamandemen, rancangan 

undang-undang disahkan dalam Senat AS melalui perhitungan suara pada tanggal 

17 Mei 2016, setelah disahkan dalam Senat AS, tahapan selanjutnya diajukan 

kepada Kongres AS. Melalui perhitungan suara, rancangan undang-undang 

kembali disahkan oleh Kongres AS pada tanggal 9 September 2016, setelah 

melalui dua tahapan yaitu disetujui dalam Senat dan Kongres AS, tahapan terakhir 

adalah pengesahan oleh presiden AS. Pada tanggal 12 September 2016, rancangan 



4 

 

undang-undang diajukan untuk disahkan dan ditandatangani oleh presiden 

Amerika yaitu Barack Husein Obama, setelah rancangan undang-undang tersebut 

dibaca dan dianalisis Obama, Obama lebih memilih untuk tidak 

menandatanganinya karena dianggap  mengurangi efektivitas AS dalam dunia 

internasional dan akan melukai prinsip internasional mengenai kekebalan 

berdaulat apabila disahkan, sehingga kemudian Obama menggunakan hak veto-

nya sebagai presiden untuk memveto rancangan undang-undang tersebut pada 

tanggal 23 September 2016. 

Presiden memveto rancangan undang-undang tersebut dan 

mengembalikannya ke Senat dan Kongres AS. Anggota Senat AS tetap pada 

pendiriannya untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut, sehingga 

Kongres AS terpaksa melakukan overrated veto
2
 pada tanggal 28 September 2016 

agar RUU itu disahkan, setelah melakukan overrated veto, Senat dan Kongres AS 

sepakat untuk melakukan  perhitungan suara dengan hasil 2/3 Kongres AS dengan 

rincian 348 anggota menyetujui dan 77 anggota menolak untuk mengesahkan 

undang-undang tersebut. Melalui tahapan yang panjang untuk mengesahkan 

rancangan undang-undang, tepat pada tanggal 28 September 2016 rancangan 

undang-undang tersebut resmi disahkan menjadi undang-undang.
3
 

Untuk pertama kalinya dalam sejarah perpolitikan AS dibawah 

kepemimpinan Barack Husein Obama, kongres menolak veto yang dilakukan oleh 

presiden terhadap RUU JASTA, ini merupakan veto ke-12 yang telah dilakukan 

                                                           
2
Memveto kembali veto yang telah diputuskan presiden 

3
 Congressional Record United States of America, Proceedings and Debates of The 114

th
 

Congress, Second Session diakses dalam  

https://www.congress.gov/congressional-record/2016/12/09/senate-section/article/S7005-

2(20/3/2017, 09:40 WIB) 

https://www.congress.gov/congressional-record/2016/12/09/senate-section/article/S7005-2
https://www.congress.gov/congressional-record/2016/12/09/senate-section/article/S7005-2
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oleh obama dalam dua periode kepemimpinannya. Sebelumnya memang Obama 

melakukan veto dalam beberapa kasus antara lain: kasus kredit perumahan warga 

AS yang dianggap tidak pro rakyat,
4
 kemudian veto terhadap jalur pipa XL 

Keystone yang dianggap merusak lingkungan.
5
Obama dengan kebijakannya 

sendiri, lebih condong ke konservatif, dimana salah satu kebijakan dalam 

pemerintahannya mengangkat isu lingkungan. Terbukti pada masa 

pemerintahannya, obama mengambil keputusan untuk melarang pengeboran 

minyak di kutub utara dan selatan. Kemudian mengembangkan penelitian energi 

terbarukan agar AS tidak terlalu bergantung pada minyak, serta mengurangi 

ekspor minyak dari timur tengah. 

Sehingga veto terakhir yang dilakukan obama sebelum turun dari masa 

kepemimpinannyamenjadi menarik mengingat inti dari RUUJASTAtersebut 

memungkinkan keluarga para korban serangan teror 11 september 2001 untuk 

menuntut pemerintahan Arab Saudi  atas dugaanya terlibat dalam mesponsori para 

pembajak yang terlibat pasca runtuhnya gedung World Trade Center (WTC). 

Hubungan AS-Arab Saudi terbilang cukup erat dibawah kepemimpinan 

Obama, dimana kedua negara banyak menjalin hubungan bilateral dalam 

ekonomi, politik maupun dalam bidang militer. Dalam bidang ekonomi sendiri, 

Arab Saudi menjadi pengekspor minyak ketiga terbesar di Amerika sebesar 8 juta 

barel minyak perhari pada Maret 2016. Kemudian dalam bidang politik, Amerika 

dan Arab Saudi menjadi actor dalam memerangi terorisme internasional beserta 

                                                           
4
Hak Veto Jadi Senjata Terakhir Obama, CNNIndonesia diakses dalam 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141106132758-134-10047/hak-veto-jadi-senjata-

terakhir-obama (20/3/2017,08:30 WIB) 
5
 Rini Agustina, Obama Gunakan Hak Veto Pertama, diakses dalam 

https://nasional.sindonews.com/read/969198/149/obama-gunakan-hak-veto-pertama-1424921374 

(20/3/2017,08:45 WIB) 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141106132758-134-10047/hak-veto-jadi-senjata-terakhir-obama
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141106132758-134-10047/hak-veto-jadi-senjata-terakhir-obama
https://nasional.sindonews.com/read/969198/149/obama-gunakan-hak-veto-pertama-1424921374
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sekutunya di teluk arab, serta ikut berperan untuk mendesak Iran agar 

menghentikan pengembangan nuklirnya. Sedangkan dalam bidang militer, Arab 

Saudi menjadi pasar bagi industry senjata AS, ini terbukti dengan perjanjian 

penjualan senjata AS dengan Arab Saudi pada tahun 2011  yang mencapai US$60 

miliar, itu termasuk penjualan jet, helicopter, bom, serta amunisi. Hubungan 

militer dan ekonomi ini juga terjalin sebagai upaya untuk memantau Iran, dengan 

memformat kebijakan pertahanan di teluk Persia.
6
 

Menjadi hal menarik ketika kedua negara menjalin hubungan yang cukup 

erat, tetapi kemudian adanya tuntutan dari korban serangan teror 9/11. Pemerintah 

Arab Saudi juga telah membantah pemberitaan yang mengatakan 15 dari 19 

pembajak pesawat itu adalah warga negara Arab Saudi.  Pasca serangan teror 9/11 

sendiri, Amerika telah memperketat keamanan nasionalnya, ditambah lagi prestasi 

cemerlang Obama dalam strategi penanggulangan terorisme dengan menangkap 

Osama bin Laden sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu. 

Namun keputusan para keluarga korban melalui kongres AS untuk menuntut 

pemerintah Arab Saudi menjadi suatu hal yang mengejutkan masyarakat 

internasional, dimana mayoritas suara kongres AS menyetujui RUU yang 

diajukan, lantas mengapa Obama memveto rancangan undang-undang. 

 

 

 

                                                           
6
AS Jual Pesawat Tempur ke Arab Saudi, BBC Indonesia diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/12/111230_usarab (20/3/2017,08:35 WIB) 

AS%20Jual%20Pesawat%20Tempur%20ke%20Arab%20Saudi,%20BBC%20Indonesia%20diakses%20dalam%20http:/www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/12/111230_usarab%20(20/3/2017
AS%20Jual%20Pesawat%20Tempur%20ke%20Arab%20Saudi,%20BBC%20Indonesia%20diakses%20dalam%20http:/www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/12/111230_usarab%20(20/3/2017
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka berikut rumusan masalah 

penelitian adalah: 

Mengapa Barack Obama memveto rancangan undang-undang (RUU) 

Justice Againts Terrorism Act (JASTA) terhadap Kongres AS? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian disini untuk memberi gambaran umum ke 

khusus serta mengetahui pertimbangan Barack Obama dalam menolak Rancangan 

Undang-undang JASTA terhadap kongres AS, disini juga peneliti melihat apa saja 

hak presiden dalam pemerintahan AS, serta melihat alur bagaimana RUU JASTA 

diajukan, sampai terjadinya veto oleh Presiden Obama beserta syarat-syarat dalam 

veto, serta melihat faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan kebijakan 

dalam pertimbangan veto tersebut. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian disini untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan dan memberikan informasi melalui RUU yang diajukan Kongres AS 

kepada Presiden, dimana isi RUU tersebut dapat memungkinkan invidu/ 

perorangan dari keluarga korban serangan teror 9/11, dapat menuntut ganti rugi 

kepada pemerintahan Arab Saudi yang diduga ikut terlibat dalam mensponsori 

kelompok teroris yang meneror Amerika. Alasan Obama melakukan veto terhadap 

RUU JASTA ini tidak lain akan mengancam keamanan diplomat, pasukan militer, 
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maupun warga AS diluar negeri. Dimana ketika RUU ini disahkan, akan membuat 

Amerika rentan terhadap hukum baik pidana maupun perdata. 

a. Manfaat Akademis 

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat 

dijadikan rujukan bagi upaya dalam pengambilan keputusan yang rasional dengan 

mempertimbangkan keputusan yang diambil sehingga mendapatkan hasil yang 

optimal (terbaik & aman), dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi 

mahasiswa yang melakukan kajian terhadap HI Kawasan Amerika, dan Teori dan 

Analisa Politik Luar Negeri (TAPLN). 

b. Manfaat Praktis 

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh 

tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas 

wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan 

fungsi Ilmu Hubungan Internasional yang diperoleh selama mengikuti kegiatan 

perkuliahan. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungi sebagai pembeda antara penelitian 

sebelumnya dengan penelitian lain. Tujuan daripada itu ialah untuk melihat 

pembaruan dan perbedaan dari penelitian lain. Penelitian terdahulu yang sekiranya 

dapat menjadi acuan pembaharu dan pembeda dalam penelitian ini adalah:  

Penelitian terdahulu, pertama milik Muhammad Yusuf Patria dengan judul 

Kepentingan Amerika Serikat Mendukung Koalisi Arab Saudi Dalam Memerangi 
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Pemberontakan Houthi di Yaman
7
. Dalam latar belakang skripsi Muhammad 

Yusuf Patria tersebut menjelaskan mengenai keikut sertaan dan kontribusi yang 

diberikan AS dalam mendukung koalisi Arab Saudi dalam memerangi 

pemberontakan houthi. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat apa kepentingan 

AS dalam mendukung koalisi Arab Saudi dalam memerangi pemberontakan 

houthi di Yaman. Dalam rumusan masalah Muhammad Yusuf Patria bertujuan 

untuk mengetahui mengapa AS mendukung koalisi Arab Saudi dalam memerangi 

pemberontakan houthi di Yaman, kontribusi yang diberikan AS sendiri berupa 

bantuan logistic berupa dana, peralatan militer seperti amunisi dan bom, serta 

bantuan informasi melalui intelijen AS. 

Peristiwa Arab Spring sendiri membuat stabilitas politik di timur tengah 

tidak kondusif, dimana penggulingan rezim yang otoriter pertama kali terjadi di 

Tunisia dengan penggulingan Presiden Ben Ali yang mengakhiri 23 tahun 

kekuasaanya dengan melarikan diri ke Arab Saudi. Kabar tentang penggulingan 

presiden yang dictator ini dengan cepat meluas ke negara-negara tetangga yang 

pada akhirnya berdampak terjadinya efek bola salju. Dimana negara-negara yang 

dipimpin oleh pemerintahan otoriter digulingkan oleh rakyatnya, berawal dari 

penggulingan di Tunisia kemudian merambat ke Mesir, Libya, Irak, Syiria serta 

Yaman. 

Proses demokratisasi di negara yaman sendiri tidak lain karena kebijakan 

presiden yang menjabat saat itu  Ali Abdullah Shaleh yang berusaha mengusulkan 

amandemen konstitusi yang membuatnya agar tetap berkuasa dalam 

                                                           
7
 Muhammad Yusuf Patria,2013, Kepentingan Amerika Serikat Mendukung Koalisi Arab Saudi 

Dalam Memerangi Pemberontakan Houthi di Yaman, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan 

Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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pemerintahan. Sementara selama 30 tahun menjabat sebagai presiden, Ali 

Abdullah Shaleh tidak bisa mengatasi permasalahan politik domestik di negaranya 

seperti kebasan politik yang dibatasi, korupsi yang tinggi, angka kemiskinan 

dalam kalangan masyarakat produktif meningkat, serta pengangguran yang 

mencapai 40%. Ditambah lagi diskriminasi pemerintah terhadap wilayah utara, 

terutama provinsi sa‟ada. Pemerintah hanya memerhatikan wilayah selatan dan 

hanya memusatkan pembangunan di provinsi sana‟a. 

Dalam penelitian ini Muhammad Yusuf Patria menggunakan teori 

Neorealis oleh Kenneth Waltz dimana AS Serikat sebagai negara yang besar 

memiliki kemampuan serta fasilitas mendorong koalisi Arab Saudi dengan 

bantuan persenjataan dan logistic. Dari sini terlihat kemampuan AS menjadi 

faktor penting tingkah lakunya dalam kancah internasional sebagaimana 

dijelaskan dalam pandangan neorealisme. AS memandang kekuatan militer 

bukanlah satu-satunya faktor untuk mempertahankan pengaruh sehingga AS tidak 

mengirimkan militernya untuk langsung memerangi pemberontakan namun 

mengambil langkah dukungan dengan memberikan bantuan persenjataan, logistic 

dan pertukaran informasi. 

AS tidak ingin pengaruhnya di wilayah Timur Tengah diambil alih oleh 

negara lain dalam hal ini Iran keluar sebagai pendukung utama kelompok 

pemberontakan houthi, begitu pula Iran ingin memperkuat pengaruhnya sehingga 

menjadi negara penyeimbang dengan pengaruh AS di Timur Tengah. Hal tersebut 

sebagaimana dijelaskan bahwa negara besar cenderung menyeimbangkan satu 

sama lain dan setiap negara ingin menyeimbangkan kekuatan besar seperti AS 

karena sistem internasional yang anarki.  
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Kepentingan AS sendiri tidak lain ingin mempertahankan pengaruhnya 

melalui Koalisi Arab Saudi sebagai pemulus agenda kerja di Timur Tengah, selain 

itu AS tidak ingin Iran dan Rusia sebagai pendukung utama Pemberontakan 

Houthi menancapkan pengaruhnya di timur tengah, terlebih Arab Saudi tidak 

ingin Iran mengambil keuntungan dengan memanfaatkan pemberontakan sebagai 

perluasan pengaruhnya di Yaman. 

Adapun relevansi antara penelitian ini dengan penelitian Muhammad 

Yusuf Patria dengan judul Kepentingan Amerika Serikat Mendukung Koalisi Arab 

Saudi Dalam Memerangi Pemberontakan Houthi di Yaman adalah adanya 

kepentingan Amerika untuk mempertahankan pengaruhnya di negara timur tengah 

melalui negara Arab Saudi yang telah lama menjadi negara mitra AS di kawasan. 

Sedangkan perbedaan fokus pembahasan antara penelitian ini dengan penelitian 

Muhammad Yusuf Patria adalah penelitian Muhammad Yusuf Patria berfokus 

padapenjelasan mengenai keikut sertaan dan kontribusi yang diberikan AS dalam 

mendukung koalisi Arab Saudi dalam memerangi pemberontakan houthi, 

sementara penulis disini berfokus pada faktor apa yang membuat Obama 

memutuskan untuk menolak rancangan undang-undang yang diajukan kongres. 

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah milik Danang Suko Wiyono 

dengan judul Pengaruh 11 September 2001 Terhadap Kebijakan Luar Negeri 

Amerika Serikat ke Indonesia dalam War on Terrorism.
8
 Dalam latar belakang 

skripsi milik Danang Suko Wiyono tersebut menjelaskan tragedi 11 september 

2001 memunculkan paradigma tentang keamanan dan ancaman nasional bagi 

                                                           
8
 Danang Suko Wiyono, 2013, Pengaruh 11 September 2001 Terhadap Kebijakan Luar Negeri 

Amerika Serikat ke Indonesia dalam War on Terrorism, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan 

Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Amerika Serikat. Adapun tujuan penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat ke Indonesia Pasca Serangan 11 

September 2001. Dengan rumusan masalah Bagaiamana pengaruh 11 September 

2001 Terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat ke Indonesia dalam war 

on terrorism? 

 Serangan 11 September 2001 atau yang biasa dikenal juga 9/11, ancaman 

terorisme menjadi perhatian penting bagi pemerintahan Amerika Serikat. Hal 

inilah yang mendasari presiden Amerika Serikat, George W. Bush mengeluarkan 

doktrin pre emptive strike, yaitu sebuah doktrin yang membenarkan militer 

Amerika Serikat tanpa mendapatkan persetujuan dari DK PBB, untuk menyerang 

pihak manapun atau negara lain yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan 

Amerika Serikat. Hal ini menunjukan bahwa siapapun atau negara manapun yang 

oleh Amerika Serikat dianggap sebagai ancaman harus dihancurkan terlebuh 

dahulu sebelum ancaman tersebut benar-benar terjadi. salah satu pernyataan 

George W. Bush yang populer pasca terjadinya 9/11 adalah “either you’re with 

us, or with the teroris”. Kedua pernyataan yang dikemukakan oleh Bush menjadi 

salah satu inti doktrin “anti terorisme”  Amerika yang banyak menimbulkan 

kontroversi. Kontroversi tersebut dikarenakan, berdasarkan doktrin tersebut, Bush 

telah menempatkan negara-negara didunia hanya dalam satu pilihan, yaitu 

menjadi sekutu Amerika Serikat atau musuh. 

Dalam merespon kasus terorisme, kebijakan keamanan nasional Amerika 

Serikat dapat dikatakan mengalami perubahan, yang pada dasarnya telah 

mempengaruhi keadaan politik dan keamanan internasional. Adapun konsep yang 

digunakan Danang Suko Wiyono adalah kebijakan luar negeri, kepentingan 
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nasional, dan hegemony stability. Setelah serangan 11 September 2001, selain 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat, antara lain: Amerika Serikat tetap ingin 

menekan persaingan keamanan di Eropa beserta Asia, mencegah munculnya 

negara-negara besar yang bermusuhan, mendorong ekonomi dunia yang lebih 

terbuka, melarang penyebaran senjata pemusnah masal (SPM), dan 

menyebarluaskan demokrasi dan menghormati Hak Azasi Manusia.  

Dalam jangka panjang, pemerintah Amerika Serikat harus mengambil 

langkah-langkah baru untuk memastikan bahwa berbagai jaringan terorisme yang 

ada hubungannya dengan al-Qaeda tidak muncul dan mempersulit kemungkinan 

bagi musuh untuk mendapatkan senjata-senjata yang lebih mematikan (Nuklir). 

Untuk meraih tujuan itu, kebijakan luar negeri Amerika Serikat sadar bahwa harus 

memusatkan perhatiaannya pada: 1) pengaturan koalisi anti terorisme, 2) 

meningkatkan pengawasan pada senjata pemusnah masal, 3) membangun kembali 

Afghanistan, 4) membangun kembali hubungan dengan negara-negara Arab dan 

Islam. Tragedy 9/11 membuat Amerika Serikat menyadari bahwa sebuah negara 

adidaya memerlukan dukungan dari negara-negara lain. Selain itu, Amerika 

Serikat sendiri mampu mengembangkan aliansi baru dengan negara-negara yang 

sebelumnya dianggap bersebrangan. Cina, Jepang, negara-negara Timur Tengah 

dan beberapa negara Asia telah menjadi mitra baru Amerika Serikat pasca tragedy 

9/11.  

Adapun relevansinya antara penelitian ini dengan penelitian milik Danang 

Suko Wiyono dengan judul Pengaruh 11 September 2001 Terhadap Kebijakan 

Luar Negeri Amerika Serikat ke Indonesia dalam War on Terrorismadalah 

melihat kebijakan luar negeri yang dilakukan Amerika pasca terjadinya serangan 
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teror 9/11, dimana dasar kebijakan luar negeri Amerika sebelumnnya adalah 

menyebarkan pemerintahan yang demokrasi dan menjunjung tinggi hak azasi 

manusia (HAM) di setiap negara. Sedangkan perbedaan fokus pembahasan dalam 

penelitian ini adalah penelitian milik Danang Suko Wiyono berfokus pada apa 

yang menyebabkan perubahan kebijakan dasar luar negeri Amerika sebelum dan 

sesudah terjadinya serangan teror 9/11 dan kebijakan luar negeri Amerika yang 

diberlakukan dan berpengaruh dalam sudut pandang maupun pemerintahan 

Indonesia.  

Penelitian terdahulu selanjutnya milik Hazazi Ridho Subarkah dengan judul 

Analisa Alasan Amerika Serikat Meratifikasi Paris Agreement.
9
 Dalam latar 

belakang skripsi Hazazi Ridho Subarkah menjelaskan perubahan iklim dijelaskan 

secara alamiah dan akibat dari aktivitas manusia melalui industrialisasi. 

Mengingat iklim yang selalu berubah merupakan permasalahan global yang harus 

diselesaikan bersama, karena perubahan iklim berdampak bagi semua. Dampak 

tersebut antara lain terjadinya bencana alam, ancaman terhadap ketahanan pangan, 

serta berdampak pada tatanan sosial dan politik. Dampak tersebut hanya bisa 

ditangani apabila adanya kerjasama antar negara-negara di duniamelalui forum 

internasional dalam hal ini Confrence of Parties (COP) yang diselenggarakan oleh  

United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). COP21 

sendiri telah dilaksanakan di paris pada tahun 2015 yang menghasilkan Paris 

Aggrement, negara yang mengikuti konfrensi tersebut juga menyepakati upaya 

untuk mengurangi emisi karbon sebagai penyebab perubahan iklim. 

                                                           
9
 Hazazi Ridho Subarkah, 2017,  Analisa Alasan Amerika Serikat Meratifikasi Paris Agreement, 

Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Amerika Serikat merupakan negara kedua setelah China yang 

menyumbangkan emisi karbon terbesar di dunia mendukung dalam menangani 

permasalahan tersebut yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. 

Dukungan amerika serikat merupakan sesuatu yang berbeda dari yang terjadi 

selama Amerika Serikat mengikuti konfrensi mengenai perubahan iklim. Dapat 

dilihat ketika Protokol Kyoto, Montreal Protokol yang pada saat itu Amerika 

menolak untuk meratifikasi protocol tersebut. Namun, pada saat COP 21 di Paris 

menghasilkan Paris Agreement yang  berisi mengenai upaya yang harus dilakukan 

negara dalam menangani perubahan iklim, Amerika Serikat meratifikasi 

perjanjian tersebut. 

Dalam penelitian Hazazi Ridho Subarkah, penulis menggunakan Two Level 

Game Diplomacy Theory. Teori ini digunakan oleh Robert D. Putnam, ia 

menjelaskan bahwa pada hakikatnya seorang diplomat atau negosiator akan selalu 

berhadapan dengan two level games atau permainan dua tingkat. Pada tingkat 

pertama, sang negosiator akan berhadapan dengan negara lain. Sedangkan pada 

tingkat kedua, negosiator akan berhadapan dengan wilayah domestiknya, seperti 

anggota parlemen, LSM, ataupun kelompok-kelompok domestik lainnya. Hasil 

dari negosiasi pada level kedua akan sangat mempengaruhi keberhasilan pada 

level pertama. Putnam lantas menguraikan mengenai pentinya win-set atau tingkat 

kesepakatan di level keduabagi suksesnya negosiasi level pertama. Maksudnya, 

semakin besar win-set dan semakin besar pula keberhassilan perundingan di level 

pertama. 

Namun, dalam semua tingkatan baik itu nasional maupun internasional 

mempunyai peranan yang penting. Negosiasi yang dilakukan pada level I bersifat 
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sementara karena keputusan akhir berada pada level II. Maka dari itu level I dan II 

harus berjalan dengan baik, sehingga memberikan hasil maksimal pada masing-

masing tingkatan dan tidak merugikan salah satu pihak. 

Adapun hasil penelitian ini, Amerika Serikat meratifikasi Paris Agreement 

tidak datang begitu saja, Presiden Obama sebagai chief negosiator yang 

meratifikasi Paris Agreement dipengaruhi level domestik dan level international. 

Pada level domestiknya Amerika Serikat dipengaruhi oleh civil society yang 

melakukan demonstrasi menuntut agar pemerintahan Amerika Serikat melakukan 

tindakan yang nyata dalam menangani emisi karbon, EPA sebagai kelompok 

kepentingan institusional sekaligus lembaga resmi negara mendukung akan upaya 

Presiden dalam mengatasi emisi karbon melalui Climate Action Plan, namun 

Presiden Amerika Serikat mendapat penolakan dari kongres yaitu partai republik 

sebagai yang mendominasi kongres. Pada level internasional diplomasi anatar 

China dan Amerika terkait ratifikasi Paris Agreement memiliki peran penting 

dalam tercapainya kesepakatan. 

Selain itu, Presiden Obama sebagai chief negosiator dipengaruhi oleh 

negara-negara yang rentan terkena dampak dari perubahan iklim di COP 21 yaitu 

agar negara maju melakukan sesuatu dalam menangani perubahan iklim, global 

civil society turut berpengaruh dalam proses ratifikasi yang dilakukan oleh negara 

peserta COP 21, dan mengingat perubahan iklim merupakan tragedy of Commen. 

Presiden Obama sebagai chief negosiator dalam hal ini memiliki hak istimewa 

dalam melakukan sebuah perjanjian internasional, hal ini sesuai dengan konstitusi 

Amerika Serikat bahwa Presiden berhak melakukan perjanjian internasional tanpa 

disetujui oleh dua pertiga dari senat. Hak lain ialah pada pasal 1 bagian ke 7 
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Presiden memiliki hak veto. Hak veto tersebut digunakan untuk memveto 

Kongres yang menolak untuk meratifikasi Paris Agreement.  

Presiden Amerika Serikat secara resmi meratifikasi Paris Agreement pada 

pertemuan G-20 di Guangzho, China tanpa dua pertiga suara dari senat. Amerika 

Serikat dan China sebagai emitor global menjelang pertemuan G-20 menyatakan 

ikut serta dalam menangani perubahan iklim dengan meratifikasi Paris 

Agreement. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian milik Hazazi Ridho Subarkah 

adalah adanya penggunaan hak veto oleh presiden AS yaitu obama dalam 

meratifikasi Paris Agremeent, yang mana sebelumnya kongres telah menolak 

untuk meratifikasinya karena berdampak pada akan dibatasinya perindutrian di 

AS sehingga mengganggu perekonomian negara adidaya tersebut. Sedangkan 

perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian milik Hazazi Ridho Subarkah 

adalah draft atau rancangan undang-undang (RUU) sendiri diusulkan oleh United 

Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) bukan dari 

kongres AS. 

Penelitian selanjutnya milik Patrick T. Hickey dalam artikel yang berjudul 

“Beyond Pivotal Politics: Constituencies, Electoral Incentives, and Veto Override 

Attemps in the House”
10

. Dalam penelitian ini penulis membahas upaya konten 

rancangan undang-undang (RUU) yang terjadi penolakan kongres AS terhadap 

veto yang dilakukan presiden. Artikel ini berfokus pada anggota Kongres yang 

mengubah suara mereka untuk bergabung, atau menentang koalisi presiden 

                                                           
10

 Patrick T. Hickey, “Beyond Pivotal Politics: Constituencies, Electoral Incentives, and Veto 

Override Attemps in the House”, Presidential Studies Quarterly 44, No.4, December 2014, Center 

for Study of Presidency 
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selama penolakan suara hak veto. Analisis empiris untuk menyelidiki usaha 

penolakan hak veto dari tahun 1973 hingga 2011 dengan tujuan untuk 

menentukan anggota Kongres mana yang memungkinkan untuk mengubah suara 

mereka selama penolakan hak veto. 

Disini penulis yaitu Patrick T. Hickey membuat tiga keputusan analitis yang 

penting untuk dibahas. Pertama, Patrick harus memilih apakah akan memasukkan 

efek acak dan mengelompokkan kesalahan standar untuk setiap presiden, masing-

masing anggota Kongres, atau setiap RUU individual. Efek acak dan kesalahan 

standar kluster diperlukan karena beberapa presiden mungkin lebih mampu 

membujuk anggota untuk mengalihkan suara, beberapa anggota mungkin lebih 

suka mengalihkan suara, dan beberapa RUU mungkin menyebabkan lebih banyak 

pengalihan suara. Keputusan analitis penting yang kedua adalah menggunakan 

model regresi logistik, bukan model multinomial logit. Penulis membuat pilihan 

ini karena alasan teoritis dan statistik. Secara teoritis, minat penulis adalah untuk 

mempelajari dan menjelaskan mengapa para anggota mungkin mengganti suara 

mereka pada penolakan hak veto sebagai akibat dari perubahan dalam preferensi 

operatif mereka. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak veto dapat mengubah 

suara anggota karena mereka memiliki kemampuan untuk mengubah preferensi 

operatif anggota kongres AS. Presiden dapat mengubah preferensi operatif 

anggota baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, presiden 

dapat menghubungi anggota dan berusaha untuk memenangkan atau 

mempertahankan suara anggota. Secara tidak langsung, hak veto adalah bentuk 

yang dilembagakan untuk terjun ke masyarakat yang memiliki kemampuan untuk 
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meningkatkan perdebatan kebijakan penting dan dengan demikian meningkatkan 

pengaruh orang Amerika terhadap suara perwakilan mereka. Artikel ini 

menemukan bukti bahwa baik partai dan ideologi merupakan pengaruh penting 

pada keputusan anggota untuk mengubah suara pada upaya penolakan hak veto. 

 Tingkat konflik ideologis seorang anggota dengan presiden sangat 

mempengaruhi keputusan anggota untuk bergabung atau membelot dari koalisi 

presiden.Partai juga merupakan prediktor yang kuat dari pengalihan suara pada 

upaya penolakan hak veto. Hampir 20% dari anggota partai presidensial yang 

memberikan suara penentangan terhadap posisi presiden pada bagian terakhir 

memutuskan untuk mengganti suara dan bergabung dengan koalisinya pada upaya 

penolakan hak veto. Di sisi lain dari bagian ini, sekitar 18% dari anggota partai 

oposisi yang memberikan suara kepada presiden pada bagian terakhir 

memutuskan untuk mengganti suara mereka. Partai dan ideologi merupakan 

pengaruh kuat pada suara anggota, tetapi mereka bukan satu-satunya pengaruh. 

Khususnya, kekuatan presiden dalam konstituen anggota sangat memengaruhi 

keputusan pemilih anggota tentang upaya penolakan hak veto. 

Secara teoritis, hubungan antara kekuatan presiden dalam konstituensi dan 

pemindahan suara pada upaya penolakan hak veto memberikan model perilaku 

anggota yang lebih komprehensif selama tantangan hak veto. Secara normatif, 

pengaruh konstituen terhadap perilaku memilih anggota menunjukkan bahwa 

orang Amerika masih memiliki suara dalam sistem pemerintahannya. Selain itu, 

ini menunjukkan bahwa presiden dapat membantu membuat Kongres lebih 

tanggap terhadap konstituennya dengan mengeluarkan hak veto unntuk mendapat 

perhatian dari rakyat terhadap apa yang dilihat oleh presiden sebagai perdebatan 
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kebijakan yang penting. Hak Veto meningkatkan arti masalah, arti-penting yang 

meningkat menyebabkan preferensi orang-orang menjadi lebih menonjol dalam 

proses pembuatan keputusan anggota, dan peningkatan keunggulan preferensi 

orang-orang ini dapat mengubah beberapa preferensi operatif anggota. Rakyat 

Amerika masih memiliki kekuatan dalam sistem Amerika meskipun ada pengaruh 

kuat partai dan ideologi. Presiden dapat membantu membawa kekuatan ini ke 

garis depan dengan mengeluarkan hak veto dan meningkatkan keterlibatan publik 

dalam perdebatan kebijakan publik yang penting. 

Adapun relevansi antara penelitian ini dengan penelitian Patrick T. Hickey 

adalah sama-sama membahas hak veto presiden AS. Dalam penelitian Patrick T. 

Hickey, peneliti berfokus pada apa yang membuat anggota kongres AS mengubah 

hak suara untuk mendukung veto presiden ketika terjadi perdebatan dalam 

pengesahan rancangan undang-undang (RUU) dalam rentang waktu 1973 hingga 

2011, sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya berfokus kepada apa 

pertimbangan Obama dalam memveto rancangan undang-undang (RUU) 9/11 

terhadap kongres AS. 

Penelitian terdahulu selanjutnya milik Suci Amanta Syafari dengan judul 

“Pengaruh Kedekatan Rusia dan Viktor Yanukovych Terhadap Keputusan 

Ukraina Menolak Kerangka Association Agreement (AA) Dengan Uni Eropa 

Tahun 2013”.
11

 Dalam latar belakang skripsi milik Suci Amanta Syafari 

membahas tentang hubungan kerjasama Ukraina dengan Uni Eropa, dimulai 

dengan European Neighbourhood Policy (ENP) dan Eastern Partnership dengan 

                                                           
11

Suci Amanta Syafari, 2016,Pengaruh Kedekatan Rusia dan Viktor Yanukovych Terhadap 

Keputusan Ukraina Menolak Kerangka Association Agreement (AA) Dengan Uni Eropa Tahun 

2013, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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tujuan mempererat hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Karena 

secara geografis Ukraina dengan Uni Eropa berdekatan dan saling mempengaruhi 

dalam hal politik maupun ekonomi. Setelah European Neighbourhood Policy 

(ENP) dan Eastern Partnership lalu terbentuklah kerangka kerjasama yaitu 

Partnership and Cooperation Agreement (PCA) dan Association Agreement (AA). 

Associaton Agreement (AA) adalah kerjasama diantara Ukraina dan Uni Eropa 

untuk mengembangkan hubungan kontraktual dalam politik dan ekonomi 

berdasarkan nilai-nilai demokrasi aturan tata hukum tata pemerintahan yang baik 

dan hak asasi manusia juga dalam hal kebebasan yang fundamental.  

Asociation Agreement (AA) sendiri merupakan perjanjan internasional 

masyarakat Uni Eropa dengan negara-negara ketiga yang memiliki tujuan yaitu 

menyiapkan kerangka untuk merangkul semua alam menjalani hubungan bilateral 

dalam perdagangan yang progresif seperti perdagangan bebas. Association 

Agreement (AA) merupakan hubungan antara Uni Eropa dan Uni Eropa yang 

didasari atas perjanjian Partnership and Cooperation Agreement (PCA). 

Mewujudkan kerjasama yang komprehensif, ambisius dan inovatif antara kedua 

negara. Saat Yanukovych menjabat sebagai presiden Ukraina, Yanukovych 

dikenal sebagai seorang pribadi yang pro-Rusia dan kehidupannya dipengaruhi 

nilai-nilai Rusia, dari awal karir politik dan akhirnya menjadi presiden. 

Keputusan Yanukovych untuk menolak kerangka kerjasama Asociation 

Agremeent (AA) selaras dengan teori Rational Choice yang digunakan saudari 

Suci Amanta Syafitri, yaitu seorang aktor individu harus bisa melihat, untung rugi 

dan biaya dalam memutuskan pilihannya serta harus mengurutkan pilihan transitif 
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sesuai tingkatan yang lebih penting. Maka Yanukovych telah menggunakan 

rasionalitasnya untuk memilih pilihannya bersama Rusia. 

Penolakan Ukraina terhadap kerangka kerjasama Asociation Agremeent 

(AA) dengan Uni Eropa didorong oleh faktor individu presiden Yanukovych. 

Politik luar negeri Ukraina untuk lebih memilih Rusia dan dekat dengan Rusia 

daripada dengan Uni Eropa dalam perjanjian Asociation Agremeent (AA), 

dipengaruhi oleh rasionalitas Yanukovych. Adapun pertimbangan rasionalitasnya 

adalah menolak perjanjian tersebut dan lebih membawa kepentingan Rusia 

daripada Uni Eropa. Rasionalitas tersebut dipengaruhi oleh kedekatan politik 

Yanukovych dan Rusia dilihat dari garis ideologi Yanukovych dan utang politik 

Yanukovych terhadap Rusia dalam bantuan dana pemilu presiden tahun 2004 dan 

2010. 

Kepentingan-kepentingan vital Ukraina terhadap Rusia didorong oleh 

pandangan Viktor Yanukovych secara individu dan hal ini terefleksikan terhadap 

kebijakan luar negeri yang dijalin dengan Rusia, seperti kebijakan dalam 

kepentingan ekonomi. 

Pertimbangan Ukraina ingin lebih dekat dengan rusia yaitu, Yanukovych 

melihat resiko yang besar jika menjauh dari Rusia. Dilihat dari aspek kepentingan 

nasional Ukraina, seperti faktor kebutuhan Ukraina terhadap Rusia yaitu 

ketergantungan pasokan gas dan Rusia adalah pasar ekspor terbesar Ukraina. 

Seperempat dari perdagangan Ukraina diekspor ke Rusia seperti cokelat, keju, dan 

kentang yang pada dasarnya adalah produk dari Ukraina untuk masuk dalam pasar 

Rusia. Ini akan merugikan Ukraina dalam hal ekspor apabila Yanukovych lebih 
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memilih menandatangani Asociation Agremeent (AA) dengan Uni Eropa, dan 

tentu Rusia akan menjatuhkan konsekuensi ekonomi yang berat terhadap Ukraina. 

Melihat keputusan yang diambil oleh Viktor Yanukovych, ini berasal dari 

rasionalitasnya sebagai aktor level individu. Yanukovych melihat kalkulasi 

untung rugi dalam keputusan ini. Mana yang akan memberikan keuntungan lebih 

dan meminimalisir kerugian dengan sedikit mungkin. Maka keputusan ini tepat 

bagi Yanukovych dengan alasan Rusia merupakan mitra yang telah menjalin 

hubungan sejak lama, serta Ukraina pun sudah sangat bergantung terhadap Rusia 

dalam kepentingan politik ekonominya. 

Relevansi penelitian milik Suci Amanta Syafari dengan penelitian penulis 

adalah adanya persamaan pola yang dilakukan Viktor Yanukovych dengan lebih 

memilih menolak Association Agreeement (AA), Yanukovych sebagai presiden 

Ukraina lebih memilih untuk bekerjasama dengan Rusia dalam Association 

Agreement (AA) mengingat adanya utang politik Yanukovych dari sisi individu 

dan ketergantungan ekonomi Ukraina terhadap Rusia. Adapun perbedaan 

penelitan disini adalah Suci Amanta Syafari membahas tentang kedekatan Rusia 

dengan Viktor Ynukovych  sehingga mempengaruhi keputusan Association 

Agreement (AA), sedangkan penulis disini meneliti apa pertimbangan Obama 

dalam memveto RUU JASTA terhadap Kongres AS mengingat hubungan AS –

Arab Saudi sudah lama terjalin harmonis. 

Penelitian terdahulu selanjutnya milik Sinta Kartika Kusuma Dewi dengan 

judul “Analisa Kebijakan Pembatalan Intervensi Militer Amerika Serikat ke 
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Suriah Di Era Barack Obama”
12

. Dalam penelitian ini, penulis membahas konflik 

di Suriah dengan rumusan masalah mengapa Amerika Serikat di era Barack 

Obama membatalkan intervensi militer dalam konflik sipil di Suriah.  Disini 

peneliti menggunakan teori The Adaptive Model of Foreign Policy oleh Holsti. 

Holsti berpendapat jika suatu kebijakan luar negeri merupakan penerapan politik 

suatu Negara yang dilator belakangi oleh faktor psikologis, birokratis, sosial, 

sistemik, etis, dan hukum dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut 

Rosenau suatu kebijakan luar negeri merupakan sebab akibat dari faktor internal 

dan eksternal. 

Adapun hasil dari penelitian ini yang disimpulkan oleh saudari Sinta Kartika 

Kusuma Dewi adalah Amerika Serikat membatalkan rencana intervensi militer 

tersebut karena adanya faktor eksternal yaitu adanya Negara free rider, atau 

Negara yang tidak berkontribusi dalam intervensi militer namun akan 

mendapatkan keuntungan dari intervensi militer. Kemudian keuntungan bagi 

Negara-negara pemasok senjata bagi suriah dan keterlibatan organisasi terorisme 

internasional yang mengancam sekutu Amerika Serikat. Adapun Negara free 

rider yang dimaksud adalah Negara China dan Rusia. 

Selain faktor eksternal, terdapat juga faktor internal yaitu berupa tuntutan 

yang berasal dari dalam Negara Amerika Serikat sendiri. Tuntutan tersebut datang 

melalui kongres sebagai struktur pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk 

menyatakan „perang‟. Kemudian dari masyarakat yang merasa lelah untuk 

„berperang‟ dan menuntut Negara untuk lebih mementingkan keadaan domestik 
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 Sinta Kartika Kusuma Dewi, 2018, Analisa Kebijakan Pembatalan Intervensi Militer Amerika 

Serikat Ke Suriah Di Era Barack Obama, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, 
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dari pada luar negeri yang tidak ada keterkaitannya langsung dengan Amerika 

Serikat. 

Adapun perbedaan fokus antara penelitian penulis disini dengan peneliti 

milik saudari Sinta Kartika Kusuma Dewi adalah disini penulis ingin mencari tahu 

apa pertimmbangan Barack Obama dalam memveto RUU JASTA, sedangkan 

milik saudari Sinta Kartika Kusuma Dewi berfokus mencari alasan pembatalan 

intervensi militer Amerika Serikat pada konflik sipil Suriah di era Barack Obama. 

Penelitian terdahulu selanjutnya milik Mekhled Erkhyees Al-Tarawneh 

dengan judul “The Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA) and 

Orthodoxies of International Law”.
13

 Dalam latar belakang penelitian ini, 

Mekhled membahas tentang bagaimana JASTA melanggar prinsip kekebalan 

berdaulat yang telah digunakan dalam dua abad terakhir ini. Disini Mekhled 

memberikan gambaran umum tentang UU JASTA, khususnya dampak yang 

terjadi pada prinsip-prinsip hukum publik internasional, terutama dalam 

kedaulatan negara. JASTA disahkan oleh Senat AS pada bulan Mei dan Kongres 

AS pada bulan September, 2016. UU ini tetap disahkan meskipun presiden saat itu 

Barack Obama telah memvetonya, sehingga Kongres melakukan override veto 

agar UU JASTA tetap disahkan. 

Secara efektif, UU baru ini mengubah kode peradilan federal untuk 

mempersempit ruang lingkup asing dalam kekebalan berdaulat. Ini menyebabkan 
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negara asing dapat dituntut akibat cedera yang disebabkan terorisme internasional 

yang terjadi di Amerika. Sehingga ini berdampak pada pembebasan perlindungan 

kekebalan berdaulat untuk negara-negara asing, terutama Arab Saudi yang diduga 

ikut membantu dalam serangan teror 11 September 2001. JASTA, seperti yang 

ditunjukkan di atas, telah menjadi sasaran kritik dari banyak negara, organisasi 

dan pejabat senior AS, sebagai pelanggaran nyata terhadap aturan hukum 

internasional, khususnya prinsip kekebalan berdaulat, yang secara klasik dikenal 

sebagai norma hukum adat internasional, aturan yang telah bertahan dalam ujian 

waktu selama lebih dari 200 tahun. 

Dalam penelitian ini, Mekhled menggunakan konsep kekebalan berdaulat 

untuk menjawab rumusan permasalahan. Dengan demikian, Mekhled 

memperkenalkan kembali konsep tersebut, kekebalan berdaulat sebagai salah satu 

mata pelajaran yang rumit dalam hukum internasional, dan sebagai ekspresi yang 

jelas hukum kebiasaan internasional yang dibenarkan oleh prinsip-prinsip umum 

hukum internasional. Dengan demikian, negara umumnya mendapat manfaat dari 

dua jenis kekebalan: kekebalan dari yurisdiksi dan kekebalan dari 

eksekusi. Kekebalan negara dari yurisdiksi berasal dari keyakinan bahwa itu tidak 

pantas untuk itu satu pengadilan negara bagian untuk memanggil negara bagian 

lain di bawah yurisdiksinya. Oleh karena itu, entitas negara kebal dari yurisdiksi 

pengadilan negara lain. Negara juga akan memiliki kekebalan dari eksekusi, 

seperti yang akan terjadi menjadi tidak pantas bagi pengadilan satu negara untuk 

merampas milik negara lain. Khususnya, prinsip yurisdiksi teritorial negara, dan 

prinsip berdaulat kesetaraan negara (dua sama tidak bisa memerintah satu sama 
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lain) semua berarti bahwa menghormati kedaulatan negara-negara lain harus 

dipertahankan.   

Pada tahun 2004, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Konvensi 

tentang Kekebalan Jurisdiksi Negara dan Properti mereka yang mencakup aturan 

internasional imunitas negara dan mengkonsolidasikan pendekatan terbatas untuk 

menyatakan kekebalan. Sekali lagi, tidak disebutkan pengecualian yang terkait 

dengan terorisme diteruskan oleh komunitas internasional. 

Penelitian ini juga berfokus pada hubungan antara JASTA dan prinsip 

kedaulatan serta dampak JASTA pada prinsip fundamental ini. Seseorang juga 

dapat mengklaim hal itu dengan aman Pengecualian FSIA (Foreign Sovereign 

Imunity Act) terhadap kekebalan berdaulat melanggar ortodoksi hukum 

internasional publik, JASTA bahkan memberlakukan satu mil lebih di dunia 

dalam pelanggaran ini. Prinsip kekebalan negara, seperti yang ditentukan oleh 

Konvensi PBB tentang Kekebalan Jurisdiksi Negara dan Properti Mereka, yang 

ditandatangani oleh AS di Indonesia 2004, hanya diabaikan oleh AS seolah-olah 

tidak ada. karena itu JASTA membuat sebuah dilema yang sedang berlangsung 

untuk AS sendiri dan untuk seluruh masyarakat internasional, dan gagasan 

kedaulatan itu sendiri. Ini karena JASTA hanya memperluas baik yurisdiksi 

pribadi untuk mengklaim dan juga membebankan tanggung jawab retroaktif untuk 

tindakan yang terjadi pada atau setelah 9/11. 

Singkatnya, AS harus tahu bahwa implementasi lebih lanjut dari JASTA 

akan memiliki negatif dan efek yang tidak pantas pada semua pihak, terutama 

pada warganya. Jika semua negara yang dirugikan dari JASTA harus mengambil 
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tindakan serupa dalam menghasilkan tindakan serupa, potensi kerusakan pada 

gagasan kekebalan berdaulat akan cukup diproduksi. Ini akan memungkinkan 

gugatan tanpa akhir untuk melawan intervensi Amerika Serikat di negara 

lain. Negara-negara ini bahkan akan mencari cara menuntut keadilan agar warga 

AS bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan beberapa dekade lalu. Selain 

itu, penerapan hukum akan memiliki konsekuensi tak terduga pada hubungan 

ekonomi dan politik antara AS dan Arab Saudi dan negara-negara GCC (Gulf 

Cooperation Council) lainnya, dan tentunya menyebabkan lebih banyak 

ketidakstabilan di Timur Tengah. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No Nama dan Judul 

Penelitian 

Jenis Penelitian dan 

Alat Analisa 

Hasil 

1. Kepentingan 

Amerika Serikat 

Mendukung Koalisi 

Arab Saudi Dalam 

Memerangi 

Pemberontakan 

Houthi di Yaman 

 

Oleh : Muhammad 

Yusuf Patria 

Eksplanatif 

 

Theory Neo-Realisme 

oleh Kenneth Waltz 

- Militer bukanlah satu-

satunya faktor yang 

mempertahankan 

pengaruh dalam dunia 

internasional 

- Pemberian bantuan 

logistic oleh Amerika 

dalam persenjataan, 

dana, serta pertukaran 

informasi. 

- Amerika berhasil 

membendung pengaruh 

Iran dan Rusia sebagai 

penyokong kelompok 

pemberontakan houthi 

melalui Arab Saudi 

sebagai negara kunci di 

kawasan timur tengah 

2. Pengaruh 11 

September 2001 

Terhadap 

Kebijakan Luar 

Negeri Amerika 

Serikat ke 

Indonesia dalam 

Deskriptif 

 

Kebijakan Luar 

Negeri  

Kepentingan Nasional 

Hegemony Stability  

- Pre Empative Strike 

sebagai kebijakan luar 

negeri Amerika 

- Perubahan kebijakan 

dasar yang sebelumnya 

mengkampanyekan 

Demokrasi dan HAM 
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War on Terrorism 

 

Oleh: Danang Suko 

Wiyono 

menjadi kontra 

terorisme 

- Membangunn koalisi 

dengan negara-negara 

mitra 

- Melarang penyebaran 

senjata pemusnah masal 

(SPM) 

3. Analisa Alasan 

Amerika Serikat 

Meratifikasi Paris 

Agreement 

 

Oleh: Hazazi Ridho 

Subarkah 

Deskriptif 

 

Two Level Game 

Diplomacy Theory 

- Dalam level domestik 

Amerika Serikat 

dipengaruhi oleh civil 

society EPA sebagai 

kelompok kepentingan 

institusional 

- Diplomasi antara China 

dan AS memiliki peran 

penting di level 

internasional dalam 

proses ratifikasi 

- Obama sebagai chief 

negosiator dipengaruhi 

oleh negara-negara 

yang rentan terkena 

dampak dari perubahan 

iklim dalam COP 21 

- Presiden Obama 

memiliki hak istimewa 

dalam melakukan 

perjanjian internasional, 

yaitu melakukan 

perjanjian internasional 

tanpa disetujui oleh dua 

pertiga dari senat 

- Presiden Amerika 

Serikat secara resmi 

meratifikasi Paris 

Agreement pada 

pertemuan G-20 di 

Guangzho, China tanpa 

dua pertiga suara dari 

senat 

4.  Beyond Pivotal 

Politics: 

Constituencies, 

Electoral 

Incentives, and 

Veto Override 

Attemps in the 

Model Regresi 

Logistik 

 

Efek acak dan 

pengelompokan 

kesalahan standar 

- Presiden dapat 

mengubah preferensi 

operatif anggota baik 

secara langsung 

maupun tidak langsung 

- Secara langsung, 

presiden dapat 
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House 

 

Oleh: Patrick T. 

Hickey 

menghubungi anggota 

dan berusaha untuk 

memenangkan atau 

mempertahankan suara 

anggota 

- Secara tidak langsung, 

hak veto adalah bentuk 

yang dilembagakan 

untuk terjun ke 

masyarakat yang 

memiliki kemampuan 

- partai dan ideologi 

merupakan pengaruh 

penting pada keputusan 

anggota untuk 

mengubah suara pada 

upaya penolakan hak 

veto 

5. Journal: 

Transcanada v. 

Obama 

Administration- 15 

Billion for 

Cancellation of 

Keystone XL 

Pipeline Project
14

 

 

Oleh: Aviana 

Cooper 

Konservatif - Obama yang menganut 

konservatif memilih 

untuk melarang 

pemasangan pipa untuk 

menyambungkan 

pasokan minyak yang 

digunakan antara 

Kanada-Amerika, 

Obama yang serius 

menanggapi isu 

lingkungan di Amerika 

tidak ingin menambah 

masalah pencemaran 

lingkungan lagi, 

dimana obama lebih 

memilih 

mengembangkan 

energy terbarukan dan 

bahan bakar fossil. 

- Obama memveto RUU 

terhadap XL Keystone 

Pipeline Project yang 

akan memakan biaya 

yang banyak dalam 

pengerjaannya, dan 

membuat pencemaran 

lingkungan baru yang 

                                                           
14

 Aviana Cooper, Transcanada v. Obama Administration – 15 Billion for Cancellation of 

Keystone XL Pipeline Project, University of Baltimore Journal of International Law, Volume 4 

No.2 Article 6 2015-2016, Maryland: University of Baltimore, Hal 1-9 
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harus diselesaikan. 

6. Pengaruh 

Kedekatan Rusia 

dan Viktor 

Yanukovych 

Terhadap 

Keputusan Ukraina 

Menolak Kerangka 

Association 

Agreement (AA) 

Dengan Uni Eropa 

Tahun 2013 

 

Oleh : Suci Amanta 

Syafari 

Deskriptif  

 

Rational Choice 

Theory 

- Yanukovych pribadi 

yang pro-Rusia dan 

kehidupannya 

dipengaruhi nilai-nilai 

Rusia. 

- Penolakan Ukraina 

terhadap Association 

Agreement (AA) 

dengan Uni Eropa 

didorong oleh faktor 

indivdu Presiden 

Yanukovych. 

- Rasionalitas 

Yanukovych 

dipengaruhi oleh 

kedekatannya dengan 

Rusia dilihat dari garis 

ideologinya dan utang 

politik Yanukovych 

terhadap Rusia dalam 

bantuan dana pemilu 

presiden 2004 dan 

2010. 

- Kepentingan ekonomi 

Ukraina terhadap 

Rusia, ketergantungan 

pasokan gas Ukraina 

terhadap Rusia dan 

Rusia adalah pasar 

ekspor terbesar 

Ukraina. 
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7. Analisa Kebijakan 

Pembatalan 

Intervensi Militer 

Amerika Serikat 

Ke Suriah Di Era 

Barack Obama 

 

Oleh: Sinta Kartika 

Kusuma Dewi 

The Adaptive Model 

of Foreign Policy 

 

Eksplanatif 

- Adanya faktor internal 

dan eksternal yang 

membuat Amerika 

membatalkan intervensi 

militernya ke Suriah 

- Dari faktor internal, 

kongres tidak 

menyetujui intervensi 

militer (berperang) ke 

suriah dan adanya 

tuntutan masyarakat AS 

untuk lebih 

mementingkan keadaan 

domestik dari pada luar 

negeri. 

- Faktor eksternal yang 

memengaruhi adalah 

adanya Negara free 

rider. Negara yang 

tidak berkontribusi tapi 

mendapatkan 

keuntungan dari 

intervensi militer yaitu 

Negara China dan 

Rusia. 

8. The Justice Against 

Sponsors of 

Terrorism Act 

(JASTA) and 

Orthodoxies of 

International Law 

 

Oleh: Mekhled 

Erkhyees Al-

Tarawneh 

Konsep Kekebalan 

Berdaulat 

- JASTA mempersempit 

ruang lingkup asing 

dalam kekebalan 

berdaulat. 

- JASTA melakukan 

pelanggaran terhadap 

prinsip kekebalan 

berdaulat. 

- AS akan rentan 

terhadap serangan 

hukum perdata maupun 

pidana. 

- Konsekuensi terhadap 

hubungan AS-Arab 

Saudi dalam ekonomi 

maupun politik. 
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10. Pertimbangan 

Barack Obama 

Memveto 

Rancangan 

Undang-Undang 

(RUU) Justice 

Againts Sponsors 

of Terrorism Act 

(JASTA) 

 

Oleh: Fadhil 

Muhammad 

Eksplanatif 

 

Teori Rational 

Choices 

- Arab Saudi merupakan 

mitra AS di kawasan 

Timur Tengah 

- AS menyebarkan 

pengaruhnya melalui 

Arab Saudi 

- Adanya kepentingan 

politik AS dan 

Ekonomi di Timur 

Tengah 

- Ketergantungan kedua 

negara 
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1.5 Landasan Teori 

1.5.1 Teori Rasional Aktor 

Pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara tentu tidak terlepas dari peran 

seorang actor pembuat  keputusan yaitu seorang manusia disini adalah seorang 

pengambilan kebijakan. Pengambilan keputusan haruslah rasional dan 

menguntungkan bagi negara dan masyarakatnya. Aspek kepentingan nasional juga 

keamanan nasional menjadi hal yang sangat penting dalam memutuskan sebuah 

kebijakan luar negeri. Dalam memutuskan suatu pilihan oleh seorang actor dalam 

teori rasional berupaya memberikan penjelasan untuk memutuskan pilihan yang 

tepat, apakah keputusan ini yang terbaik dalam mencapai kepentingan 

nasionalnya.  

Keputusan yang diambil oleh setiap negaranya merupakan instrument dalam 

mencapai setiap kepentingan nasional negara tersebut dan setiap negara memiliki 

aktor rasional yang mumpuni untuk memilih kebijakan atau keputusan yang 

memaksimalkan benefit dan cost yang didapat. Untuk mencapai kepentingan 

nasional ini, penulis akan menggunakan teori Rational Choice atau pilihan 

rasional. Rational Choice Theory atau teori pilihan rasional dalam ilmu Hubungan 

Internasional terbentuk di awal 1960-an. Teori pilihan rasional diartikan sebagai 

instrument mengenai maksud dan tujuan atau pilihan dari tujuan terarah suatu 

aktor.
15

 

                                                           
15

 Jackson, Robert & Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: 

Pustaka Belajar. 2009. Hal 297. 
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Dalam mengambil sebuah keputusan, pengambilan kebijakan haruslah 

memperhatikan beberapa kriteria dalam memilih pilihan yang rasional, berikut 

merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan
16

 : 

Pertama, nasional aktor bangsa atau pemerintah, yang dipahami sebagai 

pembuat keputusan kesatuan yang rasional, adalah agennya. Aktor ini memiliki 

satu set tujuan tertentu (setara dengan fungsi utilitas yang konsisten), satu set 

pilihan dirasakan, dan perkiraan tunggal tentang konsekuensi yang mengikuti dari 

masing-masing alternatif. Sebuah pilihan rasional terbentuk berdasarkan masalah 

eksternal dan perlunya pemangku suatu kebijakan untuk mendefinisikan karakter-

karakter dari masalah yang ada.  

Kedua, dari permasalahan atau fenomena tersebut, tindakan yang dipilih 

adalah tanggapan terhadap masalah strategis yang dihadapi oleh nasional. 

Ancaman dan peluang yang muncul di dunia internasional menggerakkan bangsa 

untuk bertindak. Secara objektif keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan 

aksi, motivasi dan kemampuan aktor-aktor lain termasuk karakteristik dari 

lingkungan global yang sedang trend pada saat itu. 

Ketiga, pilihan dari pemerintah terkait (aktor/ agen) dalam menyelesaikan 

masalah merupakan solusi terbaik yang telah dipertimbangkan oleh bangsa. 

Sehingga tindakan yang dilakukan merupakan pilihan terbaik dari alternatif-

alternatif yang ada. 

                                                           
16

 JR, Charles W Kegley dan Blanton, Shannon L. World Politics Tren and Transformation. 2010. 

Boston, MA Wadsworth, Cengage Learning , Hal 196-201. 
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Ke-empat, dari seluruh proses yang telah dilakukan maka pada akhirnya 

akan muncul satu alternatif yang paling memungkinkan untuk menjadi tujuan 

yang dipillih sebagai aksi dari tindakan yang rasional. 

Penjelasan lebih rinci mengenai aksi dari pilihan yang rasional telah 

dijelaskan oleh Graham T. Allison
17

, Ia menyatakan bahwa : 

1. Goals & Objectives, national security and national interest are the 

principal categories in which strategic goals are conceived. Nations seek 

security and a range of further objectives. 

2. Options, various courses of action relevant to a strategic problem provide 

the spectrum of options. 

3. Consequences, enactment of each alternative course of action will produce 

a series of consequences. The relevant consequences constitute benefit and 

cost in terms of strategic goals and objectives. 

4. Choice, rational choice is value-maximizing. The rational agent selects the 

alternative whose consequences rank highest in terms of his goals and 

objectives.  

Dalam model aktor rasional, negara digambarkan sebagai sebuah aktor 

individu rasional, memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap situasi dan 

mencoba memaksimalkan nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada. 

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara dianalisis dengan asumsi bahwa 

negara tersebut mempertimbangkan pilihan yang ada dan bertindak secara rasional 

untuk memaksimalkan keuntungan. Pemerintah dalam hal ini merupakan aktor 

                                                           
17

 Graham T. Allison, Bereaucratic Politics and Organizational Culture: Conceptual Models and 

the Cuban Missile Crisis, American Political Science Review, 63 No.3 (September 1969): 689-

719,  hal 407-410 (20/04/2017, 08:37 WIB) 
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utama dengan tugas meneliti seperangkat tujuan-tujuan, mengevaluasi 

berdasarkan keuntungan dan kemudian menentukan pilihan dengan keuntungan 

yang paling tinggi. Oleh karena itu kemudian kebijakan dalam paradigma ini 

dapat dikatakan sebagai pilihan nasional atau national choice. 

Kebijakan yang dikeluarkan sebagai pilihan rasional memiliki beberapa 

komponen didalamnya, diantaranya adalah tujuan dan sasaran, alternatif, 

konsekuensi atau akibat dan juga pilihan. Tujuan dan sasaran utama dari rational 

choice disini adalah keamanan dan juga kepentingan nasional. Oleh sebab itu, 

alternatif yang diajukan dalam pengambilan kebijakan adalah beragam dan juga 

dengan mempertimbangkan konsekuensi positif maupun negatif yang dapat 

ditimbulkan. Suatu pilihan atau kebijakan rasional merupakan value maximizing. 

Jadi, aktor rasional, dalam hal ini decision maker, memilih alternatif dengan hasil 

tertinggi untuk kemudian dapat mencapai tujuan dan sasaran dalam keputusan 

kebijakannya. 

Untuk menjawab apa pertimbangan  Obama dalam memveto RUU JASTA 

disini penulis menggunakan teori rasional aktor karena Obama sebagai individu 

memposisikan dirinya sebagai negara dengan rasionalitasnya menolak RUU 

tersebut. Adapun alternatif  pilihan beserta konsekuensi yang harus dihadapi 

Obama, antara lain: 

Pertama, Obama langsung menandatangani RUU tersebut dan 

mengesahkannya dengan konsekuensi efektivitas AS di dunia internasional akan 

berkurang dan melanggar prisip kekebalan berdaulat, serta hubungan AS - Arab 

Saudi akan kembali panas sehingga mempengaruhi politik serta ekonomi AS.  
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Kedua, Obama akan mengesahkan RUU ini dengan syarat harus di mark up 

terlebih dahulu (RUU dikembalikan ke kongres untuk di revisi) dengan penekanan 

pengkajian RUU tersebut tidak melukai prinsip kekebalan berdaulat yang 

dijunjung tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tidak mempengaruhi 

efektifitas AS dalam dunia internasional. 

Ketiga, Obama langsung menolak untuk mengesahkan RUU tersebut 

dengan keuntungan hubungan AS – Arab Saudi tetap harmonis. 

Obama pada akhirnya lebih memilih untuk menolak menandatangani RUU 

tersebut, Obama menilai ketika Amerika sebagai negara berdaulat memberlakukan 

hukum diluar batas teritorialnya , bukan tidak mungkin negara lain melakukan hal 

yang sama terhadap Amerika. Ini membuat kepentingan AS terancam dan 

membuat Amerika Serikat sendiri rentan terhadap serangan hukum baik pidana 

maupun perdata. Ini menjadi ancaman bagi warga AS yang ditempatkan diluar 

batas teritorial seperti duta besar, perwakilan konsulat, maupun pasukan militer 

terancam apabila Obama tidak memveto RUU tersebut. Disamping itu, hubungan 

AS – Arab Saudi tetap harmonis, sehingga AS tetap di untungkan dari keputusan 

ini mengingat Arab Saudi sendiri adalah ujung tombak AS untuk menyebarkan 

pengaruhnya di Timur Tengah. Hal ini juga dinilai dapat memberi keuntungan 

yang maksimal, mengingat selarasnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada 

masa pemerintahan Obama, yang salah satunya adalah membangun koalisi dengan 

mitra negara lain dalam memberantas terorisme di dunia. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Penelitian ini terdiri dari dua variable yang diidentifikasikan sebagai alat 

penelitian yaitu unit analisa dan unit eksplanasi: 

Variabel Dependen atau Unit Analisa dalam penelitian ini adalah kebijakan 

Obama memveto RUU JASTA terhadap Kongres yang memungkinkan keluarga 

para korban (perorangan) menuntut ganti rugi kepada pemerintah Arab Saudi. 

Variabel Independen atau Unit Eksplanasi yaitu faktor/aspek yang mempengaruhi 

rasionalitas Obama sebagai negara dalam RUU JASTA terhadap Kongres. 

Berdasarkan variable tersebut, Unit Analisa dalam penulisan ini negara 

dan Unit Eksplanasinya adalah negara. Jadi penulis menentukan model level 

analisanya adalah induksionis, karena tingkat unit eksplanasinya lebih tinggi dari 

tingkat unit analisa. 

1.6.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian dilakukan penelitian eksplanatif yang mana pada 

penelitian ini penulis akan menguji hubungan antara dua atau lebih gejala atau 

variable penelitian, disini penulis ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu 

peristiwa. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik Library 

Research atau penelitian kepustakaan yang meliputi literatur-literatur, jurnal-



40 

 

jurnal, makalah, surat kabar, internet maupun dokumen-dokumen lainnya yang 

berkaitan dengan kajian yang diteliti dan kemudian penelitian jadikan referensi 

mendukung penelitian ini. 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan tipe analisa deduktif. Tipe analisa ini 

digunakan penulis karena penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatif, 

teknik analisa deduktif adalah data mengenai fenomena yang diteliti yang diujikan 

dengan teori sebagai basis analisis dalam penelitian yang mempengaruhi proses 

pembentukan hipotesa. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian  

1.6.6 Batasan Waktu 

Batasan waktu yang diambil dari penelitian ini adalah tahun 2011-2017. 

Pada rentang waktu tersebut selama masa kepemimpinan Presiden Amerika 

Serikat Barack Husein Obama, rancangan undang-undang (RUU) JASTA pertama 

kali diwacanakan pada tahun 2011. Tetapi data-data yang digunakan adalah sejak 

2009 tepatnya saat Obama mulai menjabat, serta data sejak pertama kali serangan 

teror 9/11 terjadi tepatnya pada tahun 2001. 

1.6.7 Batasan Materi 

 Batasan materi hanya berfokus pada alasan Obama melakukan veto 

terhadap RUU JASTA, dimana Obama memposisikan dirinya sebagai negara 

dalam pengambila keputusan. Disini Obama melihat apabila RUU JASTA 

menjadi UU yang sah dalam Konstitusi Amerika, bukan tidak mungkin Amerika 
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rentan terhadap hukum perdata maupun pidana, dimana ini mengancam 

kepentingan nasional AS. Disini penulis tidak membahas respon dari kongres atas 

veto yang dilakukan Obama maupun kepentingan Amerika dengan Arab Saudi. 

1.7 Hipotesa 

 Obama sebagai individu dan pemangku kebijakan di Amerika Serikat, 

memilih untuk menolak rancangan undang-undang (RUU) JASTA yang diajukan 

Kongres. Hal ini karena Obama telah mempertimbangakan beberapa faktor dalam 

mengambil keputusan dengan memposisikan dirinya sebagai negara, dimana 

apabila RUU tersebut sah menjadi UU dalam Konstitusi Amerika akan melanggar 

prinsip kekebalan berdaulat Negara yang dijunjung oleh PBB dan mengganggu 

efektivitas AS dalam dunia internasional. Ketakutan terbesar Obama adalah 

apabila keluarga korban serangan teror 9/11 melakukan tuntutan hukum 

(perorangan) kepada negara yang diduga terlibat dalam serangan teror 15 tahun 

silam di luar batas territorial kedaulatan Amerika, maka sebaliknya juga bisa 

terjadi.  

Walaupun atas dasar kontra terorisme, Amerika dapat diserang perorangan 

melalui hukum yang berlaku, hal ini membuat ancaman bagi duta besar, 

perwakilan konsulat, maupun pasukan militer Amerika yang ditempatkan negara 

lain. Ini membuat Amerika rentan terhadap hukum baik perdata maupun pidana. 

Hal ini yang membuat Obama memveto RUU JASTA dengan mengambil 

alternatif tetap menjaga hubungan dengan negara-negara mitra AS di kawasan 

Timur Tengah. 
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1.8 Sistematika Penulisan  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang dari penelitian 

dan hal yang menarik untuk diteliti dengan rumusan masalah Mengapa Barack 

Obama memveto rancangan undang-undang (RUU) Justice Againts Sponsor of 

Terrorism Act (JASTA) terhadap kongres AS?. Penulis juga membahas mengenai 

tujuan penelitian serta kerangka teori yang digunakan untuk menjawab alasan 

Obama dalam penolakan terhadap RUU JASTA tersebut dengan menggunakan 

teori aktor rasional (rational actor theory). 

BAB II  : DINAMIKA RANCANGAN UNDANG-

UNDANG JUSTICE AGAINTS SPONSORS OF TERRORISM ACT 

(JASTA) 

Dalam bab ini, penulis ingin menjelaskan sejarah panjang pasca terjadinya 

serangan teror 11 September 2001. Apa saja kebijakan pemerintah AS dalam 

merespon serta dampak kejadian 9/11 sampai lahirnya RUU JASTA. Disini juga 

penulis membahas proses pengajuan RUU JASTA, politik pemerintah AS, serta 

hak veto presiden dalam pemerintahan AS, dan yang terakhir melihat arah 

kebijakan politik luar negeri Obama 

BAB III : PERTIMBANGAN BARACK OBAMA DALAM 

KEBIJAKAN VETO RANCANGAN UNDANG-UNDANG JUSTICE AGAINST 

SPONSORS OF TERRORISM ACT 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan sejarah hubungan antara AS-

Arab Saudi sampai dengan dimasa pemerintahan Obama. Dalam sejarah 
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hubungan kedua negara, terjadi pasang surut karena adanya konflik internal 

maupun eksternal yang terjadi antara kedua negara. Kemudian di bab ini juga 

dijelaskan kepentingan AS terhadap Arab Saudi, baik dari kepentingan politik 

maupun kepentingan ekonomi. Serta apa alasan kawasan Timur Tengah maupun 

Arab Saudi begitu penting dari sisi AS 

BAB IV : PELANGGARAN RUU JASTA DALAM PRINSIP 

KEKEBALAN BERDAULAT 

Dalam bab ini, penulis ingin menjelaskan bagaimana RUU JASTA apabila 

diterapkan akan melanggar prinsip kekebalan berdaulat yang telah disepakati PBB 

dan telah lama diterapkan di AS sebagai hukum kebiasaan. Disini juga penulis 

menjelaskan apa saja dampak yang terjadi apabila RUU ini disahkan, dan yang 

terkahir melihat pilihan Obama dalam mengambil keputusan dengan kalkulasi 

cost and benefit. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian 

mengenai alasan Obama memveto rancangan undang-undang (RUU) Justice 

Against Sponsor of  Terrorism Act (JASTA) terhadap kongres AS. Selain itu 

penulis juga memberikan saran penelitian terhadap peneliti selanjutnya.  

 

 


