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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. 

2.1 Sejarah Undang-Undang Kontra Terorisme 

Beberapa hari pasca insiden serangan teror 9/11, Amerika yang saat itu 

dipimpin oleh presiden George W. Bush langsung merespon kejadian tersebut 

dengan membuat undang-undang The USA Patriot Act (Uniting and 

Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and 

Obstruct Terrorism Act).
1
 The Patriot Act adalah undang-undang yang disahkan

pada tahun 2001 untuk meningkatkan kemampuan penegak hukum AS, untuk 

mendeteksi dan mencegah terorisme. UU ini sendiri bertujuan untuk memberi 

wewenang kepada pemerintah AS untuk mencegah terorisme, sehingga 

pemerintah AS berhak untuk menyadap telepon, rekaman, komputer dan berhak 

mengawasi buku-buku dan produk-produk yang dihasilkan rumah sakit maupun 

1
Patriot Act, diakses dalam 

https://www.history.com/topics/patriot-act (20/08/2018, 01:19 WIB) 

https://www.history.com/topics/patriot-act
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perpustakaan. UU ini sendiri diberlakukan untuk pertama kalinya pasca serangan 

9/11 tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2001 di New York. UU ini sendiri menjadi 

kontroversi karena dianggap mencederai kebebasan sipil di AS, selain itu UU ini 

juga hanya perluasan kebijakan dari UU Anti Terrorism sebelumnya. 

Sebelum The Patriot Act disahkan maupun serangan teror 9/11 terjadi, 

kongres AS yang saat itu dipimpin oleh presiden Bill Clinton sudah mulai 

berfokus pada pembuatan undang-undang untuk mencegah terorisme 

internasional, karena memang pada tahun 1993 telah terjadi serangan teror oleh 

kelompok teroris yang pertama di WTC (sebelum WTC runtuh pada pemboman 

kedua kejadian 9/11). Namun setelah pemboman kota Oklahoma pada bulan April 

1995 dimana warga Amerika yaitu Timothy Mc Veighs meledakkan sebuah 

gedung federal, hal ini mulai mendapat perhatian serius untuk mencegah 

terorisme domestik maupun internasional. Adapun korban dari pemboman gedung 

federal di AS sebanyak 168 orang dewasa dan 19 anak tewas.  Pengeboman di 

Oklahoma sendiri terjadi karena ketidakpuasan masyarakat yang tumbuh di 

Amerika, serta keengganan publik untuk mengorbankan kebebasan sipil dalam 

upaya menjaga keamanan nasional (masyarakat ingin mereformasi Habeas 

Corpus).
2
 

Setelah terjadi pemboman di Oklahoma, Kongres AS mendapatkan 

tekanan yang luar biasa untuk meloloskan UU Anti Terrorism Act. Senat AS saat 

itu merespon dengan cepat untuk mengesahkan RUU Anti Terrorism Act pasca 

                                                           
2
 David Cole, and James X. Dempsey, 2002, Terrorism and the Constitution, New York: The New 

Press, Hal. 108 
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pemboman, dengan jumlah vote 91-8 pada Juni 1995. Setelah lolos dalam senat 

AS, RUU Antiterrorism Act ini berhenti cukup lama di Kongres AS. Pada hari 

peringatan pemboman Oklahoma (19 April 1996), Kongres AS mendapat tekanan 

dari warga AS untuk menghidupkan kembali RUU Anti Terrorism Act tersebut. 

Sehingga dengan adanya tekanan, presiden saat itu Bill Clinton mengambil 

keuntungan dengan membawa isu terorisme dalam pemilihan, sebagai isu politik. 

Adapun hasil perhitungan suara dalam meloloskan RUU Anti Terrorism Act yang 

pertama di Senat AS pada 17 April 1996 sebanyak 91-8, sedang di Kongres AS 

dilakukan pada 18 April 1996 dengan hasil 293-133.
3
 

Pada tanggal 24 April 1996, Presiden Bill Clinton resmi menandatangani 

“Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996” (ATEDPA).
4
 UU ini 

sendiri dibuat untuk memudahkan penegakan hukum sehingga penegak hukum 

dapat mengidentifikasi dan mengadili teroris domestik dan internasional. 

Tantangan kebijakan dari UU ATEDPA dalam pengaplikasiannya sendiri ada 3, 

yaitu:
5
 

1. Membatasi kebebasan hak sipil 

2. Penyalahgunaan politik internal dan kebijakan luar negeri 

3. Bukti yang dirahasiakan 

UU ATEDPA ini sendiri tidak begitu efektif dalam mengatasi tindak 

pencegahan terorisme, yang mana akhirnya keluarlah UU The USA Patriot Act 

                                                           
3
Ibid, Hal. 114-115 

4
Congressional Record, Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, diakses dalam 

https://www.congress.gov/bill/104th-congress/senate-bill/735 (19/08/2018, 23:35 WIB) 
5
Ibid, hal. 113 

https://www.congress.gov/bill/104th-congress/senate-bill/735
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untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap terorisme pasca 9/11. RUU 

ATEDPA sendiri tidak dianggap begitu efektif karena:
6
 

1. Menteri luar negeri membutuhkan waktu 18 bulan untuk 

mengeluarkan daftar pertama dari organisasi/ kelompok teroris 

asing yang ditunjuk. 

2. Pada Desember 2001, pemerintah AS hanya mengadili 3 kasus 

(yang melibatkan dukungan material untuk organisasi/ kelompok 

teroris). 

3. Sepanjang tahun 1996-2000 pemerintah AS berusaha 

menggunakan bukti-bukti rahasia untuk menahan dan 

mendeportasi sekitar 2 lusin imigran (hampir semuanya muslim) 

yang dituduh sebagai organisasi/ kelompok teroris terkait. 

Dampak dari tidak efektifnya UU ATEDPA ini membuat komite keamanan 

nasional AS mendapat tekanan dari masyarakat AS, sehingga pengadilan menolak 

untuk mengadili kasus dengan bukti rahasia dan hampir semua terduga 

dibebaskan. 

Meskipun George W. Bush telah melakukan langkah-langkah tindakan 

pencegahan terorisme dimasa depan pasca terjadinya serangan teror, lantas tidak 

bisa menghapus luka yang mendalam bagi para korban maupun kelurga korban 

9/11. Banyak dari korban maupun keluarga korban yang mengalami shock, stress, 

saat itu sehingga melampiaskan dengan menyerang warga muslim di AS. Ini tidak 

lain karena pemberitaan yang beredar di AS, dimana disebutkan dalam 

                                                           
6
Ibid, Hal 127-128. 
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pemberitaan bahwa 15 dari 19 pelaku pembajakan pesawat adalah warga negara 

Arab Saudi. 

Pasca serangan 9/11, banyak gerakan-gerakan kelompok sipil yang 

membantu dalam menangani dampak 9/11 tersebut, salah satunya VOICES. 

VOICES sendiri adalah salah satu gerakan kelompok masyarakat yang berfokus 

membantu korban maupun keluarga para korban yang ditinggalkan dan berfokus 

dalam tiga bidang yaitu; Kesehatan, pendidikan, dan advokasi. Mary Fetchet yang 

merupakan pendiri gerakan sosial masyarakat ini juga aktif dalam kampanye 

dampak 9/11. Sebagai gerakan sosial masyarakat, Mary Fetchet menganjurkan 

proses pengidentifikasian terhadap mayat dari korban serangan teror 9/11, dana 

kompensasi agar diberikan terhadap keluarga korban, meciptakan peringatan 9/11 

di World Trade Center, dan menekan pemerintah agar membuka laporan 

investigasi fakta yang asli pasca terjadinya serangan teror 9/11.
7
 

Sehingga pada tahun 2016 setelah tinjauan deklasifikasi, pemerintah 

Obama menyetujui untuk merilis data laporan 9/11 pada akhir Desember 2002 

dari penyidik dan petugas intelijen gabungan dibawah dibawah komite senat dan 

kongres. Dokumen ini biasa disebut juga dengan 28 classified pages in 9/11 

report,
8
dokumen ini baru dirilis oleh kepala komite senat intelijen Bob Graham 

kepada Kongres AS dan Mahkamah Agung pada 15 Juli 2016. Sebelumnya pada 

tahun 2013, Bob Graham telah mendesak pemerintah AS agar membuka laporan 

                                                           
7
VOICES, diakses dalam 

http://voicesofsept11.org/initiatives/advocacy (18/08/2018, 18:35 WIB) 
8
28 Classified Report 9/11, diakses dalam  

https://media.voicesofseptember11.org/pdf/20160715_Declassified28Pages_001.pdf?utm_source=

28+Pages+Declassified+and+Posted+Online&utm_campaign=Dr.+Hirsch+Last+Call+for+Letters

&utm_medium=email (15/08/2018, 11:36 WIB) 

http://voicesofsept11.org/initiatives/advocacy
https://media.voicesofseptember11.org/pdf/20160715_Declassified28Pages_001.pdf?utm_source=28+Pages+Declassified+and+Posted+Online&utm_campaign=Dr.+Hirsch+Last+Call+for+Letters&utm_medium=email
https://media.voicesofseptember11.org/pdf/20160715_Declassified28Pages_001.pdf?utm_source=28+Pages+Declassified+and+Posted+Online&utm_campaign=Dr.+Hirsch+Last+Call+for+Letters&utm_medium=email
https://media.voicesofseptember11.org/pdf/20160715_Declassified28Pages_001.pdf?utm_source=28+Pages+Declassified+and+Posted+Online&utm_campaign=Dr.+Hirsch+Last+Call+for+Letters&utm_medium=email


47 
 

secara terbuka untuk mengadili terduga teroris maupun yang memberi bantuan 

kepada teroris, akan tetapi pemerintah saat itu menolak mentah-mentah 

permintaan tersebut.  

Dari 422 halaman, kemudian disunting menjadi 28 halaman. Isi dokumen 

ini tidak lain tentang keterlibatan Arab Saudi langsung maupun tidak langsung 

dalam mensponsori serangan teror 9/11 tersebut. Yang membuat dokumen ini 

menjadi kontroversi adalah adanya bukti yang bocor dari sumber CIA maupun 

FBI, dimana adanya keterlibatan pejabat pemerintah Arab Saudi dari kedutaan 

Arab Saudi di Washington dan Konsulat di Los Angeles.  Duta besar Arab Saudi 

saat itu, Pangeran Bandar diduga melakukan kontak langsung melalui telepon di 

kedutaan dengan salah satu pembajak yaitu Omar al-Bayomi dalam memberi 

bantuan keuangan dan logistik. Dari hasil laporan 28 classified pages ini, 

pemerintah AS maupun keluarga para korban 9/11 mendesak agar RUU JASTA 

ditandatangani presiden.  

2.2 Proses Pengajuan RUU JASTA Dalam Kongres AS 

Rancangan undang-undang Justice Againts Sponsors of Terrorism Act 

(JASTA) pertama kali diperkenalkan dalam Senat AS oleh senator John Cornyn, 

seorang Republican pada tanggal 16 September 2015. John Cornyn mengangkat 

kembali isu 9/11 karena ingin membatu penderitaan keluarga para korban dengan 

cara menegakkan keadilan, dimana pasca kejadian pemerintah AS banyak 

menutupi kejadian yang terjadi. Sehingga keluarga para korban menuntut 

klarifikasi dari pemerintah AS dan menuntut keadilan untuk memberikan sanksi 
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terhadap kelompok teroris Al-Qaeda dan terhadap kelompok yang terbukti 

langsung maupun tidak langsung membatu aksi teror tersebut.  

Setelah diperkenalkan dalam Senat AS, kemudian senator Grassley komite 

kehakiman AS mengamandemennya menjadi rancangan undang-undang pada 3 

Februari 2016. Tahap selanjutnya setelah di amandemen, rancangan undang-

undang disahkan dalam Senat AS melalui perhitungan suara pada tanggal 17 Mei 

2016, setelah di sahkan 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, kemudian melalui dua 

tahapan yaitu disetujui dalam Senat dan Kongres AS, tahapan terakhir adalah 

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

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 
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KONGRES AS
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Tidak Jelas Tidak Memberikan Suara

Kongres AS sepakat melakukan overrated veto
9
pada tanggal 28 September 2016, 

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. Setelah melalui tahapan yang panjang untuk mengesahkan rancangan 

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

tersebut resmi disahkan menjadi undang-undang.
10

 

Diagram 2.1 Hasil Pemungutan Suara RUU JASTA 

  
 

 

 

 

                                                           
9
Memveto kembali veto yang telah diputuskan presiden 

10
 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) 
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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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Tabel 2.2 Hasil Pemungutan Suara Berdasarkan Partai 

PARTAI MENYETUJUI MENOLAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK MEMBERIKAN 

SUARA 

REPUBLIK 225 18 - 2 

DEMOKRAT 123 59 1 3 

INDEPENDENT - - - - 

TOTAL 348 77 - 5 

Sumber: Congressional Record 114th 

Dalam rancangan undang-undang 9/11 yang diajukan kongres kepada 

presiden, obama sendiri memveto RUU tersebut. Obama disini menggunakan hak 

vetonya sebagai presiden untuk menolak RUU yang dinilai tidak rasional. Dalam 

pengambilan keputusan sendiri, disini penulis menilai Obama memposisikan 

dirinya sebagai negara, mengingat hubungan Amerika-Arab Saudi telah terjalin 

harmonis sejak dahulu kala, terlebih Arab Saudi menjadi negara kunci sebagai 

pemulus agenda kerja Amerika Serikat di Timur Tengah.  

2.3 Prinsip Sharing Power Dalam Pemerintahan AS 

 Amerika Serikat merupakan negara modern yang pertama kali mengusung 

nila-nilai demokrasi, tidak mengherankan dalam setiap kebijakan luar negerinya, 

AS selalu menyempatkan untuk mengkampanyekan demokrasi dan hak azasi 

manusia (HAM). Di Amerika sendiri, demokrasi bukan hanya sebatas ideologi 

belaka tetapi demokrasi sebagai “the way of life America”. Dalam sistem 

pemerintahannya sendiri, Amerika menganut sistem pemerintahan presidensial 

yang menerapkan trias politika dimana ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif.  

Eksekutif disini mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan undang-

undang yang telah disahkan konstitusi. Eksekutif disini adalah presiden yang 

menjabat sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Berbeda 
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dengan eksekutif, legislatif disini mempunyai kekuasaan dalam menyusun, 

membuat, memperbaiki undang-undang, kekuasaan legisatif  berada pada 

parlemen atau biasa juga disebut kongres. Kongres sendiri dibagi menjadi dua 

atau biasa juga dikenal sebagai sistem dua kamar yaitu Senat dan House of 

Representatif. Yudikatif sendiri memiliki kekuasaan dalam bidang hukum, yaitu 

kekuasaan yang mengawasi undang-undang dan memberikan sanksi bagi 

pelanggarnya. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya check and balance
11

 agar 

dari tiga pembagian kekuaasaan tidak ada kekuasaan yang dominan dalam 

pemerintahan, hal ini juga memperkecil peluang munculnya kekuasaan otoriter 

yang sulit dikontrol. 

Selain checks and balance sebagai prinsip dasar pemerintahan Amerika 

Serikat, ada juga prinsip sharing power
12

 dimana Kongres dan Presiden dapat 

mengajukan rancangan undang-undang (RUU), presiden sendiri memiliki hak 

veto  terhadap RUU yang diajukan kongres, kongres sendiri memiliki kekuasaan 

untuk membentuk maupun membubarkan eksekutif atas dasar impeachment, 

sedangkan yudikatif atau Mahkamah Agung (MA) dapat memveto produk 

legislatif kongres bila produk tersebut inskonstitusional. Dalam pengajuan 

rancangan undang-undang sendiri (RUU) ada tahap-tahap sehingga RUU tersebut 

disahkan menjadi undang-undang.  

Tahap pertama dalam pembuatan RUU adalah pengajuan RUU dari 

legislatif kepada eksekutif. Kemudian pada tahap kedua setelah melakukan 

                                                           
11

 John J. Patrick, Richard M. Pious, and Donald A. Ritchie, 2001, The Oxford Guide to the United 

States Goverment, New York: Oxford University Press, Hal. 326. 
12

Ibid, Hal. 172. 
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pengajuan kemudian RUU dirapatkan pada tingkat komisi. Pada tingkat komisi, 

dilakukan penelitian oleh staff ahli dan mendengar pendapat dengan wakil 

pemerintah, kelompok kepentingan, dan para ahli dalam bidangnya. Setelah 

dilakukan penelitian dan lolos dalam rapat tingkat komisi, tahap ketiga 

selanjutnya adalah tahapan perdebatan dimana dalam sidang pleno dilakukan 

voting untuk House of Representatif dan Senat. Untuk House of Representatif 

suara yang dibutuhkan adalah 218 dari 435 suara, sedangkan untuk Senat 

dibutuhkan 51 dari 100 suara agar RUU dapat diajukan ketahapan terakhir. 

Setelah RUU lolos dalam voting, tahapan terakhir adalah penanda tanganan oleh 

presiden, presiden memiliki waktu 10 hari untuk memilih menandatangani atau 

malah memveto RUU yang diajukan Kongres.
13

 

2.3.1 Hak Veto Presiden 

Dalam dunia internasional, hak veto menjadi salah satu indikator 

pengambilan keputusan yang menentukan disetujui atau tidaknya Rancangan 

Undang Undang (RUU), pergantian atau penghapusan Undang-undang (UU) 

maupun resolusi dalam organisasi internasional maupun institusi negara. Hak 

Veto sendiri adalah hak yang diberikan kepada negara atau orang tertentu untuk 

membatalkan maupun menetapkan keputusan peraturan UU, resolusi, dan RUU. 

Dalam Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri, hak veto diberikan kepada negara-

negara yang memenangi Perang Dunia II (Amerika, Prancis, Inggris, Rusia, dan 

China). Tidak heran ketika Rusia dan Cina menentang rancangan resolusi yang 

                                                           
13

House government, diakses dalam  

http://www.house.gov/content/learn/legislatif_process/ (25/4/2017, 23:35 WIB) 

http://www.house.gov/content/learn/legislative_process/
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mengutuk tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah di Suriah dan 

menyerukan Bashar al-Assad, Presiden Suriah, untuk turun dari jabatannya, 

karena memang kedua negara ini mempunyai hak veto. 

Hak veto sendiri tidak hanya ada dalam organisasi internasional, tetapi 

juga terdapat dalam sistem demokrasi beberapa negara, salah satunya Amerika. 

Dalam sistem pemerintahan Amerika sendiri, terdapat checks and balance antara 

tiga pusat kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif (TriasPolitika) 

pemisahan kekuasaan ini sebagai upaya untuk memperkecil kekuasaan otoriter 

yang sulit dikontrol serta prinsip sharing powers.  

Dalam prinsip sharing powers, kongres dan presiden bisa mengajukan 

RUU, presiden memiliki hak veto terhadap RUU yang diajukan kongres, dan 

begitu juga sebaliknya, kongres dapat memveto RUU yang diajukan presiden 

serta memveto kembali RUU yang diajukan kongres kemudian ditolak presiden 

(override veto) dengan dukungan 2/3 suara anggota kongres.  Memang masalah 

terkait hak veto presiden tidak tercantum dalam konstitusi AS, tapi ada pasal yang 

menyebutkan bahwasanya setiap rancangan undang-undang atau resolusi oleh 

kongres harus disetujui oleh presiden. Dalam Treaty Clause Article II, Executive 

Departement, Section 2 Powers and Duties of the President disebutkan :
14

 

“…He shall have Power, by and with the Advice and Consent of 

the Senate, to make Treaties, provided two thirds of the Senators 

present concur; and he shall nominate, and by and with the 

Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, 

other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme 

Court, and all other Officers of the United States, whose 

                                                           
14

Treaty Clause Article II, Cornell University Law School diakses dalam 

https://www.law.cornell.edu/anncon/html/art2frag14_user.html (20/3/2017,08:24 WIB)   

Treaty%20Clause%20Article%20II,%20Cornell%20University%20Law%20School%20diakses%20dalam%20https:/www.law.cornell.edu/anncon/html/art2frag14_user.html%20(20/3/2017,08:24
Treaty%20Clause%20Article%20II,%20Cornell%20University%20Law%20School%20diakses%20dalam%20https:/www.law.cornell.edu/anncon/html/art2frag14_user.html%20(20/3/2017,08:24
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Appointments are not herein otherwise provided for, and which 

shall be established by Law: but the Congress may by Law vest 

the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, 

in the President alone, in the Court of Law, or in the Heads of 

Departments...” 

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 

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,
15

 kemudian veto terhadap jalur pipa XL 

Keystone yang dianggap merusak lingkungan.
16

 

2.4 Arah Politik Luar Negeri AS Pada Masa Pemerintahan Barack 

Obama 

Setelah terpilih dalam pemilihan umum presiden tahun 2008, Obama 

menjadi seseorang yang sangat popular dengan tingkat kepopuleran 70% di 12 

negara, dan 50% hampir disetiap negara di dunia. Ini tidak terlepas pandangan 

masyarakat yang melihat Obama sebagai seseorang yang intelek, seseorang yang 

membawa ekspektasi dan harapan, seorang calon presiden terpilih dalam momen 

yang tepat. Pada tahun pertama menjabat tahun 2009, Obama melakukan 10 

perjalanan ke 21 negara (4 diantaranya dikunjungi sebanyak 2 kali). Ini lebih 

banyak dari Geoge H.W Bush yang melakukan 8 perjalanan ke 14 negara pada 

                                                           
15

 CNNIndonesia,Hak Veto JadiSenjataTerakhir Obama, 

diaksesdalamhttp://www.cnnindonesia.com/internasional/20141106132758-134-10047/hak-veto-

jadi-senjata-terakhir-obama (20/3/2017,08:30 WIB) 
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tahun 1989.
17

Obama yang menyukai studi hubungan internasional sejak dia 

menguasai kelas kontrol senjata sebagai sarjana kolumbia, membuat banyak orang 

digedung putih menghormatinya atas intelektual dan fokusnya dalam kontra 

terorisme. 

Dimulai tahun 2007 saat kampanye melalui Youtube, Obama memberikan 

gambaran jelas tentang politik luar negerinya  untuk melakukan perjanjian 

kebijakan ulang dengan Iran, Korea Utara, dan rezim lain yang bermasalah 

dengan AS dengan catatan tidak ada kondisi prasyarat. Obama sendiri dengan 

keyakinan dan kalkulasi politik yang sudah ia pertimbangkan. Setelah terpilih 

menjadi presiden AS, Obama berusaha tetap konsisten untuk mewujudkan janji 

kampanye politik luar negerinya agar menjadi lebih luas, memulihkan AS, dan 

mengembalikan kerjasama AS dengan sekutunya di dunia. Obama sendiri 

menjelaskan dengan tegas inti dari politik luar negerinya adalah “Forging a new 

mutual relationship with the world based on mutual interest and mutual respect”. 

Ketika Bush meremehkan manfaat dari forum global, kerjasama bilateral, 

multilateral dan lebih mengedepankan kekuatan militernya untuk mengintervensi 

negara lain demi mencapai tujuannya, Obama justru melakukan hal sebaliknya 

dengan mengambil manfaat penuh dari forum global untuk memuluskan tujuan 

politik luar negerinya. Obama beranggapan bahwa kesuksesan politik luar 

negerinya tergantung pada apa yang dapat ia lakukan dalam forum internasional 

serta kerjasama bilateral dan multilateral, sehingga dengan cara ini ia bisa 
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menggunakan NATO untuk membantunya di Afghanistan dalam memerangi 

teroris, kemudian Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DKPBB) yang 

menaungi IAEA (Security Council and the International Atomic Energy Agency) 

untuk menekan penyebaran nuklir Iran, serta Copenhagen Summit untuk 

membawa Cina agar lebih tegas dalam upaya global mengatasi perubahan iklim di 

dunia. 

Pada tahun pertama menjabat, Obama memprioritaskan dua dasar politik 

luar negerinya. Pertama menahan penyebaran nuklir, dimana ini langsung menjadi 

ancaman keamanan setiap orang serta meningkatkan hubungan dengan negara 

muslim dunia. Obama memprioritaskan ini tidak lain karena kekhawatirannya 

ketika nuklir jatuh ke tangan muslim radikal (extremist), ini akan digunakan untuk 

menyebabkan teror dan akan sangat membahayakan, dan tidak lain karena dua hal 

ini juga saling berkaitan.  

Terlepas dari dua prioritas utama pada tahun pertama, Obama lantas tidak 

melupakan kebijakan luar negeri lainnya seperti isu perubahan iklim, menghadapi 

Iran dan Korea Utara dalam menekan upaya penyebaran nuklir, memberantas Al-

Qaeda, mengamankan perbatasan Pakistan-Afghanistan, dan meningkatkan 

kembali hubungan AS dengan negara islam di timur tengah, yang sebelumnya 

memanas karena kebijakan “War on Teror” oleh Bush. Setelah AS banyak 

mendapat kecaman keras dari dunia internasional pada pemerintahan Bush, 

Obama lebih memilih pendekatan soft power yang lebih terbuka, dengan 

mengajak keterlibatan negara lain dengan satu tujuan, dan dialog yang 
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menghasilkan sebuah solusi, ini menggambarkan Obama ingin menyampaikan 

pesan ini adalah sikap AS yang baru. 

Ketika Ben Rhodes (Dewan Keamanan AS) mengatakan “if people think 

you’re at war with Islam, you’re never going to succeed in Iraq and 

Afghanistan”,
18

 Obama sendiri setuju atas apa yang dikatakannya. Obama sendiri 

berfikir dengan logika yang sama untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran, 

AS tidak akan dapat menekan secara efektif nuklir Iran sampai AS secara sepihak 

juga mengurangi persediaan nuklir.  

Melalui perjanjian JCPOA (The Joint Comprehensive Plan of Action) yang 

dicapai oleh Iran dan negara P5+1 (China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan 

AS) dan dengan resolusi dukungan Dewan Keamanan PBB, Iran dan negara P5+1 

menyepakati perjanjian pada tanggal 14 Juli 2015, kemudian perjanjian diadopsi 

oleh Iran pada tanggal 18 Oktober 2015, dan mulai dilaksanakan pada 16 Januari 

2016 untuk mengunci dan membatasi program nuklirnya serta diawasi oleh 

International Atom Energy Agency (IAEA).
19

 Terhitung sejak dilaksanakannya 

pengawasan nuklir Iran oleh IAEA, AS, Uni Eropa, dan DK PBB mencabut 

segala sanksi yang telah dijatuhkan sebelumnya kepada Iran. 

Setelah berhasil mencapai salah satu tujuan politik luar negerinya dalam 

kontra terorisme di Afghanistan yaitu membunuh pimpinan Al-Qaeda Osama Bin 

Laden, Obama mulai menarik jumlah militer di Afghanistan. Dimulai pada 
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Desember 2011 sampai September 2012, AS mulai menarik pasukannya yang 

sebelumnya ada 100.000 pasukan menjadi 77000 pasukan. Sampai pada 

penyerahan keamanan kepada warga Afghanistan pada tahun 2014, pasukan 

militer AS di Afghanistan tersisa 34000 pasukan. Kemudian pada Maret 2014, 

Obama mulai memperhitungkan opsi untuk menarik seluruh pasukan militer AS 

di Afghanistan, karena presiden Afghanistan Hamid Karzai menolak untuk 

menandatangani perjanjian keamanan dengan AS. Sampai pada 6 Juli 2016, 

jumlah pasukan militer AS di Afghanistan tersisa sebanyak 8400 pasukan.
20

 

Obama memutuskan untuk tidak menarik seluruh pasukan militer AS di 

Afghanistan karena melanjutkan misi kontra terorisme disana, terlebih masih 

rapuhnya keamanan di Afghanistan, dan isu kebangkitan taliban.  

Setelah politik luar negeri Obama berjalan satu persatu, Obama pun mulai 

memperbaiki hubungan dengan negara-negara yang dianggap sebagai musuh, 

salah satunya negara Kuba. Hubungan luar negeri kedua negara ini juga 

sebelumnya sangat tidak harmonis, mengingat sejarah konflik kedua negara ini 

tidak ada habisnya. Dimulai ketika presiden saat itu, Fidel Castro lebih berkiblat 

pada Uni Soviet dari pada AS, Castro yang saat itu menganut ideologi komunis 

ingin membangun negaranya, sedangkan disatu sisi AS ingin menyebarluaskan 

ideologi liberalisme demokrasinya dan hak asazi manusia (HAM). Konflik kedua 

negara inipun memuncak ketika Uni Soviet saat itu menempatkan misilnya di 

pangkalan militer Uni Soviet di Kuba, dan mengarahkannya tepat ke benua 

                                                           
20

 The Associated Press, A timeline of US troop levels in Afghanistan since 2001, diakses 

dalamhttps://www.militarytimes.com/news/your-military/2016/07/06/a-timeline-of-u-s-troop-

levels-in-afghanistan-since-2001/ (31/07/18, 01:22 WIB) 

https://www.militarytimes.com/news/your-military/2016/07/06/a-timeline-of-u-s-troop-levels-in-afghanistan-since-2001/
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2016/07/06/a-timeline-of-u-s-troop-levels-in-afghanistan-since-2001/


59 
 

Amerika. Ini terjadi tidak lain karena perang dingin antara Uni Soviet dan AS 

yang berlomba untuk menjadi negara super power pertama yang menancapkan 

pengaruh ideologinya di dunia, sehingga konflik yang terjadi dulu sering dikenal 

juga Krisis Misil Kuba (Invasi Teluk Babi). Setelah AS berhasil bernegosiasi 

dengan Kuba dan Uni Soviet untuk mencabut misilnya, AS melakukan embargo 

ekonomi dan pemutusan hubungan diplomatik terhadap Kuba sebagai 

konsekuensi konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut.  

Untuk pertama kalinya setelah 88 tahun hubungan diplomatik terputus, 

Obama menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi Kuba pada 17 Maret 

2016. Tujuan Obama sendiri tidak lain karena ingin memperbaiki hubungan 

antara AS dan Kuba. Obama beranggapan bahwa sanksi embargo ekonomi yang 

dijatuhkan AS terhadap Kuba tidak memberikan hasil yang signifikan, melihat 

Kuba yang berhasil bertahan dari embargo ekonomi. Obama sendiri dengan 

cermat menggunakan soft power-nya untuk merangkul Kuba, sehingga dengan 

dirangkulnya Kuba, AS mempunyai kesempatan untuk menyebarkan demokrasi 

dan hak asazi manusia (HAM). Sehingga secara resmi pada bulan Oktober 2016, 

AS membuka kembali hubungan diplomatik dengan Kuba.
21

 

Selain memulihkan hubungan diplomatik dengan Kuba,  AS dibawah 

pemerintahan Obama juga memperbaiki hubungan dengan negara negara seperti 

Venezuela yang dipimpin Hugo Chavez, dan Rusia yang saat itu dipimpin 

Vladimir Putin, dan Korea Utara yang dipimpin Kim Jong Un. Dibantu dengan 
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menteri luar negerinya Hillary Clinton, Obama tidak memfokuskan isu global 

pada satu negara, Obama lebih memilih untuk memprioritaskan menyelesaikan isu 

jangka panjang yang menyangkut kemanusiaan seperti, masalah ketahanan 

pangan, krisis air bersih, dan persamaan gender antara laki-laki dan perempuan 

dalam pemerintahan dunia. Obama sendiri juga mempercayai Clinton untuk 

memperbaiki hubungan antara AS dan Rusia. 

Obama yang menggunakan pendekatan yang lebih lunak dengan cepat 

mulai menemui titik terang dalam mewujudkan politik luar negerinya. Di Timur 

Tengah, Obama mengadakan pertemuan trilateral dengan presiden Pakistan Asif 

Ali Zardari dan presiden Afghanistan Hamid Karzai dengan tujuan bersama untuk 

mengganggu, membongkar, dan menghancurkan Al-Qaeda. Pertemuan antara tiga 

negara ini sangat menarik, dimana pertemuan tidak ditutup dengan perwira militer 

maupun diplomat, akan tetapi ditutup dengan mentri pertanian AS yaitu Tom 

Vilsack. Pertemuan ini ditutup dengan Vilsack yang menjelaskan kemajuan AS 

dalam membangun sumber air, memperlambat erosi tanah, dan menanam benih 

baru dalam mengatasi ketahanan pangan yang membuat perbedaan di kedua 

negara tersebut. Ini membuat citra baru AS naik dengan pemikiran yang baru, 

dimana AS ingin mencegah pemberontakan yang terjadi di kedua negara tersebut 

melalui kesejahteraan masyarakat disana.
22
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