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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hubungan dengan Israel merupakan faktor yang sangat penting bagi 

implementasi kebijakan pemerintah Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. 

Kongres Amerika Serikat beranggapan bahwa hubungan ini harus ditempatkan 

dalam kerangka yang bersifat suportif dan wajib dibina dengan baik oleh kedua 

belah pihak. Kepentingan nasional Amerika Serikat juga menjadi objek utama 

bagi kebijakan luar negeri mereka. Salah satu fokus kebijakan Amerika Serikat di 

wilayah Timur Tengah adalah hubungan bilateral dengan Israel. Amerika Serikat 

mewujudkan dukungannya dalam bentuk bantuan luar negeri yang dimulai sejak 

tahun 1985 senilai hampir tiga milyar dolar per tahun untuk Israel. Sebanyak 74% 

dari nilai dana ini wajib digunakan untuk membeli barang dan jasa dari Amerika 

Serikat. Dalam tahun fiskal 2014, Washington DC menyediakan 3,1 Milyar Dolar 

Amerika Serikat dalam bentuk bantuan militer luar negeri bagi Israel. Selain itu, 

Israel juga mendapat keuntungan dari 8 Milyar Dolar Amerika Serikat dalam 

bentuk jaminan pinjaman (Sharp, 2015). 

Selain bantuan finansial dan militer, Amerika Serikat juga menyediakan 

bantuan politik bagi Israel di kancah dunia internasional. Untuk memantapkan 

bantuan politik tersebut, dibentuklah Lobby Israel yang terdiri dari organisasi kuat 

yang secara spesifik bertugas untuk mendukung ekspansi kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat sehingga mampu memaksimalkan dukungan bagi Israel. Selain 
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itu, Lobby tersebut juga terdiri dari tokoh-tokoh individual yang pernah menjadi 

pemimpin mayoritas di Dewan Perwakilan Amerika Serikat (Daulay, 2009).  

Dalam artikel yang membahas Hubungan luar negeri Amerika Serikat dan 

Israel, Dov Waxman mengumpamakan kedua negara tersebut sebagai sepasang 

suami istri yang berada dalam masa konseling; yang merupakan sebuah subjek 

dari analisis yang tidak ada habisnya. Kritik dan pujian menghiasi setiap tensi 

hingga rekonsiliasi hubungan kedua negara. Sebagai perbandingan, hal ini dapat 

dilihat jelas melalui hubungan selama masa pemerintahan Presiden Barack Obama 

dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kedua belah pihak sebenarnya 

cenderung untuk berfokus kepada isu yang salah, karena perdebatan yang 

sesungguhnya adalah bukan mengenai apakah Presiden Obama cukup pro Israel 

atau tidak, namun lebih kepada seberapa besarkah kepentingan nasional kedua 

negara terhadap kawasan Timur Tengah (Waxman, 2012)? 

Menurut pendapat Waxman, Presiden Obama sebenarnya tidak terlalu pro 

Israel; lebih tepatnya tidak sefanatik kaum republikan karena bagi mereka, pro 

Israel berarti memberikan dukungan absolut bagi pemerintah Israel. Namun hal 

yang mungkin menentukan hubungan kedua negara ini adalah karakterisik 

pemimpinnya. Presiden Obama yang merupakan seorang liberalis dan Perdana 

Menteri Netanyahu sebagai seorang yang konservatif. Melalui berbagai 

kesempatan, mereka mencoba untuk menghindari realitas fundamental bahwa 

kedua negara dipandu oleh kepentingan nasional masing-masing, dan bahwa 

kepentingan inilah yang secara jelas mendeterminasikan sifat natural dari 
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hubungan kedua negara. Semakin sejajar kepentingan mereka, maka akan semakin 

baik hubungan yang terjalin (Waxman, 2012). 

Amerika Serikat sangat mendukung Israel dalam bidang ekonomi dan 

militer, namun hal ini berbeda apabila dilihat dari segi politik. Sebagai anggota 

tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat mempunyai hak istimewa berupa 

hak veto yang dapat digunakan setiap saat untuk menggugurkan resolusi PBB 

yang dapat merugikan Israel. Namun, fakta aktual yang terjadi adalah banyak 

resolusi yang juga diabstainkan oleh Amerika Serikat. Sebagai salah satu anggota 

tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat aktif dalam menggunakan hak 

veto-nya dalam resolusi PBB yang berhubungan dengan Israel. Namun, dari total 

sebanyak 226 resolusi PBB yang dihasilkan mengenai Israel sejak tahun 1948, 

tidak seluruhnya di-veto oleh Amerika Serikat. Melalui proses pencarian dan 

analisis yang dilakukan, penulis berhasil menemukan fakta bahwa ada setidaknya 

24 resolusi PBB yang di-abstainkan oleh Amerika Serikat (Fraitzman, 2018). 

Beberapa contoh resolusi tersebut dapat dilihat dari resolusi PBB nomor 608 yang 

menyesalkan keputusan Israel yang melakukan deportasi kaum Palestina di daerah 

okupasi, resolusi PBB nomor 611 yang mengutuk serangan Israel terhadap 

Tunisia pada tahun 1988, hingga resolusi PBB nomor 2334 yang menyetujui 

pengembalian wilayah West Bank.  

Ketiga resolusi ini merupakan sebagian dari beberapa resolusi lain yang 

berada di luar kebiasaan Amerika Serikat untuk menggunakan hak vetonya. Posisi 

Amerika Serikat sebagai partner Israel dapat dipertanyakan dalam resolusi ini, 

atas dasar asumsi bahwa Amerika Serikat memang dapat menggunakan hak 
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vetonya dengan bebas tanpa hambatan, sehingga mereka bisa memilih untuk 

membela Israel di dalam Perserikatan Bangsa Bangsa tanpa membedakan resolusi 

mana yang harus di-veto dan yang akan diabstainkan. 

Penulis memilih Resolusi PBB nomor 608, 611, dan 2334 dalam penelitian 

ini karena di antara resolusi lain yang diabstainkan oleh Amerika Serikat, ketiga 

resolusi ini merupakan bagian dari pembahasan yang cukup alot di dalam struktur 

internal PBB; dan bagi Amerika Serikat sendiri, ketiga resolusi ini bersifat 

delicate. Resolusi PBB 608 merupakan kelanjutan dan afirmasi dari resolusi PBB 

nomor 607 yang sudah dikeluarkan sebelumnya pada awal tahun 1988, sedangkan 

resolusi PBB 611 juga bersifat krusial karena Amerika Serikat mempunyai 

kepentingan terhadap berbagai pihak yang bertikai di dalam resolusi tersebut, 

yaitu Israel, PLO, dan Tunisia. Resolusi PBB 2334 merupakan resolusi yang 

bersifat sensitif bagi Amerika Serikat, karena mereka mencoba menerapkan 

kebijakan two state solutions yang terlihat kontras apabila dibandingkan dengan 

kebijakan war on terror yang diprakarsai oleh Presiden George W. Bush pada 

tahun 2001.    

Topik ini penting untuk diteliti karena Amerika Serikat dan Israel sama-

sama menjadi sorotan global dari segi politik, keamanan, bahkan hingga segi 

agama, dan aspek penting lainnya. Amerika Serikat menyandang predikat sebagai 

sebuah entitas hegemoni yang diakui oleh komunitas internasional dan Israel yang 

disebut sebagai negara paling maju di kawasan Asia bagian Barat Daya. Terlebih 

lagi, di dalam struktur Perserikatan Bangsa Bangsa sendiri, Amerika Serikat 

memegang peranan penting di dalam Dewan Keamanan sebagai anggota tetap. 
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Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu bagian penting di dalam 

struktur Perserikatan Bangsa Bangsa, yang berfungsi untuk mempertahankan dan 

terus memperbaiki keamanan dan perdamaian internasional. Dewan Keamanan 

PBB mengambil peran untuk mengakui adanya ancaman terhadap perdamaian 

atau aksi agresi, serta mempertemukan pihak-pihak yang mengalami dispute 

untuk menyelesaikannya melalui jalur damai dan merekomendasikan berbagai 

metode untuk penyelesaian konflik. Dalam beberapa kasus tertentu, Dewan 

Keamanan dapat menjatuhkan sanksi atau bahkan mengotorisasi penggunaan 

kekuatannya untuk mengembalikan keamanan dan perdamaian internasional. 

Dewan Keamanan PBB terdiri dari 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak 

tetap. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB terdiri dari negara Rusia, Inggris, 

Perancis, China, dan Amerika Serikat yang merupakan negara-negara pemenang 

Perang Dunia 2. Anggota tidak tetap Dewan Keamanan dipilih berdasarkan basis 

regional dan berdurasi selama 2 tahun. Hak khusus yang dimiliki oleh anggota 

tetap adalah hak veto, yaitu hak untuk membatalkan resolusi PBB yang sudah 

disepakati oleh anggota tetap lainnya, walaupun jumlah anggota yang menyetujui 

resolusi tersebut lebih banyak. 

Topik ini juga penting untuk diteliti karena konsistensi langkah Amerika 

Serikat di dalam Perserikatan Bangsa Bangsa dapat dipertanyakan ketika Israel 

dianggap melakukan kejahatan oleh mayoritas negara anggota. Namun Amerika 

Serikat sering „memasang badan‟ untuk membelanya melalui hak veto. Meski 

begitu, ada kalanya Amerika Serikat mencuci tangan dan memutuskan untuk 

mengambil sikap abstain yang terkesan inkonsisten serta dapat menimbulkan 
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berbagai persepsi bagi komunitas internasional, terutama mengenai konsep 

hubungan bilateral dan bantuan luar negeri.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sikap abstain Amerika Serikat ini menimbulkan tanda tanya bagi banyak 

pihak; terutama mengenai apakah yang menjadi alasan Amerika Serikat untuk 

melakukan manuver abstain terhadap beberapa resolusi tersebut. Apakah ada 

pengecualian bagi kerja sama politik antara kedua negara ini, atau ada skenario 

lain dalam sikap abstain yang dilakukan AS dalam resolusi PBB ini. 

Pertanyaan penelitian yang perlu dijawab oleh penulis dalam karya ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah yang menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk melakukan 

abstain dalam resolusi PBB nomor 608, 611, dan 2334 terhadap Israel 

ketika seharusnya mereka melakukan veto? 

2. Konsekuensi seperti apa yang timbul sebagai akibat dari keputusan 

abstain Amerika Serikat dalam resolusi tersebut terhadap hubungan 

bilateral AS dan Israel? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari tesis ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan paparan dan pemetaan yang lebih detil terhadap 

hubungan antara ketiga aktor yang memiliki peranan penting di dalam 

penelitian ini, yaitu PBB, Amerika Serikat, dan Israel. 
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2. Untuk menjelaskan alasan manuver sikap abstain yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat terhadap resolusi PBB yang terkait dengan isu Israel di 

kawasan Timur Tengah.  

3. Melakukan analisis dampak dari sikap abstain tersebut terhadap 

hubungan bilateral kedua negara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini merupakan salah satu 

persyaratan dalam proses kelulusan peneliti dalam meraih gelar Magister 

Hubungan Internasional. Selain itu dalam membuat karya ini, peneliti juga 

membagi manfaat penelitian menjadi manfaat akademis dan manfaat praktis 

sehingga dapat menjawab pertanyaan rumusan masalah yang ada secara akurat 

dan terperinci. 

Manfaat akademis yang diharapkan oleh peneliti adalah supaya hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebuah parameter bagi perkembangan Ilmu 

Hubungan Internasional, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman 

pembaca tentang politik luar negeri Amerika Serikat secara lebih spesifik. 

Peneliti juga berpendapat bahwa manfaat praktis yang dapat diperoleh 

adalah hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan memahami diskursus 

yang selama ini hanya tertuju kepada anggapan bahwa Amerika Serikat selalu 

mendukung Israel. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 
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Untuk memahami karya ini secara lebih detil dan mendalam, penulis 

mengelompokkan materi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut ini: 

 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang hubungan bilateral antara Amerika 

Serikat dan Israel dari berbagai sudut dan penjelasan. Selain itu, bab ini juga 

menyertakan rumusan masalah yang ditemukan oleh penulis dan dilanjutkan 

dengan tujuan serta manfaat dilakukannya penelitian ini. 

 

Bab II: Landasan Teori 

Bab ini berisi tinjauan pustaka untuk memetakan posisi dari topik yang 

dipilih penulis melalui literatur dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 

terkait dengan topik penelitian tersebut. Selain itu, terdapat tinjauan teoritis; yang 

disusun berdasarkan bacaan, buku, atau jurnal ilmiah dan berhubungan dengan 

penerapan model yang ditentukan oleh penulis untuk membuat fondasi dan 

mengembangkan penjelasan dalam proses penelitian yang dilakukan. Dalam bab 

ini, penulis menentukan penggunaan teori Realisme dengan fokus kepada model 

RAM sebagai instrumen untuk mengembangkan penelitiannya. 

 

Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan penulis untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang 
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dipilih oleh penulis dan menyajikan deskripsi fenomena yang mendalam serta 

komprehensif sehingga informasi yang ditampilkan tampak hidup sebagaimana 

adanya. Dalam bagian ini penulis juga akan menerangkan data-data yang 

diperlukan, serta teknik analisis dalam metode kualitatif yang digunakan untuk 

mengolah data tersebut sehingga dapat mencapai tujuan objektif penelitian dan 

menjawab rumusan masalah. 

  

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas sejarah politik 

luar negeri Amerika Serikat dan Israel, keterlibatan serta isu kedua negara di 

dalam PBB, dan aplikasi model RAM sebagai serangkaian tahap yang dilalui oleh 

Amerika Serikat sebelum mengambil keputusan abstain tersebut. 

 

Bab V: Penutup 

Bagian kelima dalam karya ini berisi kesimpulan hasil analisis penelitian 

dan dilengkapi oleh saran dari penulis. 

 




