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                                                            BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang       

     Pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem merupakan salah 

satu kebijakan luar negeri AS selama pemerintahan Trump yang kontroversial. 

Pemindahan Kedutaan AS tersebut merupakan kelanjutan dari keputusan Trump 

yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Pemindahan Kedutaan Besar AS 

ke Yerusalem juga merupakan implementasi dari keputusan Kongres pada 8 

November 1995 yang bernama “Jerusalem Embassy Act”. 

     Jerusalem Embassy Act memberi tanda bahwa AS juga mengakui Yerusalem 

sebagai ibukota Israel. Pengakuan AS atas Yerusalem didasari oleh dua faktor. 

Pertama, Yerusalem adalah Ibukota Israel secara de facto yang dibuktikan dengan 

adanya pusat Pemerintahan Israel yakni Parlemen dan Supreme Court serta menjadi 

tempat tinggal resmi Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri dan berbagai 

kantor instansi pemerintahan.1  

     Kedua, Israel telah menentukan Yerusalem sebagai Ibukota sejak tahun 1949. 

Tel Aviv yang merupakan lokasi Kedutaan AS serta negara-negara dunia 

merupakan Ibukota sementara pasca kemerdekaan Israel pada tangggal 14 mei 1948 

                                                                 
1 Mark Lander, “Trump Recognizes Jerusalem as Israel’s Capital and Orders U.S. Embassy to 
Move”, The New York Times, December 06,2017. Ddiakses pada 28 Agustus 2019, dari 
https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleast/trump-jerusalem-israel-capital.html. 
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dan hanya beroperasi sebagai Ibukota selama satu tahun. Setelah itu, Israel 

menjadikan Yerusalem sebagai Ibukota, memindahkan pusat Pemerintahan ke 

Yerusalem sejak Desember 1949, sedangkan Tel Aviv dijadikan pusat 

perekonomian, bisnis dan pengembangan kota modern. Dalam kondisi ini, AS tetap 

mengakui status Yerusalem sebagai Ibukota Israel sejak 1992 walaupun negara-

negara lain enggan melakukannya dan tetap memusatkan kedutaan besar di Tel 

Aviv. 

     Setelah adanya pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibukota Israel. AS 

menyadari bahwa dalam menempatkan Kedutaan Besar sebagai perwakilan 

diplomatik, pihaknya selalu memilih Ibukota negara yang bersangkutan untuk 

menjadi lokasi penempatan Kedutaan Besar kecuali Israel dimana Kedutaan Besar 

AS pada saat itu tidak berada di Yerusalem melainkan di Tel Aviv. (Lander,New 

York Times.com:6 Desember 2017). Oleh karena itu, AS merasa perlu 

memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem. Tahun 1995 dipilih Kongres 

sebagai tahun pengesahan rencana pemindahan karena bertepatan dengan 

peringatan 3000 tahun ditetapkannya Yerusalem sebagai ibukota Israel oleh Raja 

Daud pada tahun 1000 SM.  

      Keputusan Kongres yang terus mengalami penundaan selama 22 tahun tersebut, 

kemudian  diimplementasikan AS dibawah Pemerintahan Presiden Donald Trump 

yang sekaligus menggambarkan kebijakan luar negeri AS yang lebih agresif 

dibandingkan dengan Presiden-presiden terdahulu. 
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      Pada 14 Mei 2018, bertempat di wilayah Arnona, Yerusalem, AS meresmikan 

pemindahan Kedutaan Besar ke Yerusalem yang bertepatan dengan 70 tahun 

terbentuknya Israel. Dihadiri oleh Ivanka Trump selaku puteri dari Donald Trump 

bersama suaminya, Jared Kushner, Steven Muchin selaku US Secretary Treasury,  

David Friedman selaku Duta Besar AS untuk Israel, Jason Greenblat sebagai 

penasihat AS untuk kawasan Timur Tengah, anggota Kongres, tokoh- tokoh agama 

Kristen maupun Yahudi yang berjumlah 800 tamu undangan menghadiri peresmian 

dan upacara pembukaan.2 

       Berikut bagian pidato Donald Trump dalam peresmian Kedutaan AS di 

Yerusalem: 

                 “ Today, we follow through on this recognition and open our 
embassy in the historic and sacred land of Jerusalem. And 
we're opening it many, many years ahead of schedule. As I said 
in December, our greatest hope is for peace. The United States 
remains fully committed to facilitating a lasting peace 
agreement, and we continue to support the status quo at 
Jerusalem's holy sites, including at the Temple Mount, also 
known as Haram al-Sharif.This city and its entire nation is a 
testament to the unbreakable spirit of the Jewish people. The 
United States will always be a great friend of Israel and a 
partner in the cause of freedom and peace. We wish 
Ambassador Friedman good luck as he takes up his office in 
this beautiful Jerusalem embassy, and we extend a hand in 
friendship to Israel, the Palestinians and to all of their 
neighbors. May there be peace. May God bless this embassy. 
May God bless all who serve there. And may God bless the
United States of America.”3 

                                                                 
2 Alexia Underwood “The controversial US Jerusalem embassy opening, explained”,Vox.com, 16 
Mei 2018,  diakses pada 28 Agustus 2019, dari 
https://www.vox.com/2018/5/14/17340798/jerusalem-embassy-israel-palestinians-us-trump 
3 “Read Trump's speech on the opening of the U.S. Embassy in Jerusalem,” Politico.com, 14 Mei 
2019, diakses pada 28 Agustus 2019, dari https://www.politico.com/story/2018/05/14/text-trump-
on-opening-of-us-embassy-in-jerusalem-transcript-584452. 
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      Keputusan AS dibawah Trump untuk mengimplementasi rencana pemindahan 

Kedutaan Besar ke Yerusalem merupakan kumpulan dari berbagai kepentingan. 

Pertama, pemindahan Kedutaan AS ke Yerusalem merupakan salah satu janji 

kampanye Trump pada Pemilu 2016. Trump menarik perhatian masyarakat AS 

khususnya kelompok Kristen Evangelikal dengan berjanji mewujudkan aspirasi 

kelompok tersebut. Pada saat Trump menjabat sebagai Presiden AS, ia menepati 

janji kampanyenya terhadap para pendukungnya, yang otomatis memperkuat 

legitimasi politik yang dimilikinya.  

     Kedua, kepentingan kelompok Kristen Evangelikal di AS. Kristen Evangelikal 

merupakan aliran iman Kristiani yang memiliki dasar teologi dengan tujuan utama 

mengembalikan bangsa Yahudi Ke Israel berdasarkan Alkitab.  

   Mayoritas kelompok Kristen Evangelikal tertarik dengan janji Trump sejak masa 

kampanye, memilih Trump dan mendominasi suara kubu Trump-Pence pada 

pemilu 2016. Kemudian mendukung Trump untuk segera memindahkan Kedutaan 

Besar tersebut saat Trump berhasil menjabat sebagai Presiden AS.  

     Disamping keputusan AS melalui Trump tersebut, kritik keras dan kecaman 

hadir dari berbagai pihak seperti negara-negara Timur Tengah, negara Islam seluruh 

dunia dan Uni Eropa. Negara-negara yang kontra terhadap kebijakan tersebut 

memilih untuk tidak menghadiri peresmian gedung Kedutaan Besar AS di Arnona, 

Yerusalem. Dari 86 negara yang diundang, hanya 33 negara yang hadir, sebagian 



5 
                                   

Universitas Pelita Harapan 

besar berasal dari kawasan Amerika Latin dan Eropa Timur.4 Kritik keras dan 

kecaman terhadap AS didasari oleh kekhawatiran dan pesimisme masyarakat 

Internasional terhadap kebijakan tersebut yang berpotensi meningkatkan 

kompleksitas konflik di Timur Tengah.  

      Berbagai tokoh Internasional yang mengkritik kebijakan AS tersebut 

mengkhawatirkan keberlanjutan proses pembagian Israel dan Palestina menjadi dua 

negara atau “two states solution” yang selama ini terus diusahakan serta berpotensi 

meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Kebijakan tersebut 

memperlihatkan inkonsistensi AS yang selama ini aktif sebagai mediator kedua 

negara baik dalam upaya two state solution maupun konflik Israel-Palestina secara 

umum. 

        Selain unsur perdamaian dan kemanusiaan, berbagai entitas keagamaan di kota 

Yerusalem juga menjadi salah satu faktor pemicu yang semakin memunculkan 

berbagai reaksi negatif dari kebijakan AS tersebut. Unsur eksistensi dari setiap 

agama dan kepentingan negara-negara tersebut semakin menimbulkan 

permasalahan ketika AS mengakui Yerusalem sebagai ibukota dan memindahkan 

Kedutaan Besar AS. Dengan kebijakan AS tersebut, secara tidak langsung AS 

menegaskan bahwa Yerusalem adalah kepunyaan bangsa Yahudi Israel yang 

kemudian berdampak terhadap posisi rakyat Palestina yang selama ini berada di 

Yerusalem Timur. Selain unsur konflik wilayah, kebijakan AS tersebut juga secara 

                                                                 
4 Ori Lewis, “Most foreign envoys absent as Israel, U.S. launch embassy festivities,”Reuters.com, 
14 Mei 2018, diakses pada 29 Agustus 2019, dari https://www.reuters.com/article/us-israel-usa-
embassy-reception/most-foreign-envoys-absent-as-israel-u-s-launch-embassy-festivities-
idUSKCN1IE0ZE 
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tidak langsung melemahkan eksistensi Islam di Yerusalem. Ketika berbicara 

mengenai eksistensi Islam, tidak terlepas dari entitas politik negara-negara Timur 

Tengah yang pada akhirnya mengundang berbagai reaksi negatif dari tokoh-tokoh 

Islam dunia.  

       Ketidakpercayaan dunia terhadap peranan AS sebagai mediator Israel-

Palestina dibuktikan melalui beberapa pernyataan negara-negara Timur Tengah 

maupun Uni Eropa. Pemerintah Palestina mengkritik AS dan menyarankan untuk 

tidak lagi menjadi mediator konflik Israel-Palestina, sementara Presiden Turki, 

Recep Tayyip Erdogan memberi peringatan akan kemungkinan pemutusan 

hubungan kerjasama dengan Israel, Raja Abdullah mengkhawatirkan instabilitas 

politik di kawasan Timur Tengah.5 

     Menteri Luar Negeri Mesir mengatakan sebagai berikut :“totally supports the 

legitimate rights of the Palestinian people, and first and foremost its right to an 

independent state with East Jerusalem as its capital”.6 

     High Representative of the EU for Foreign Affairs mengatakan sebagai 

berikut:“Jerusalem is a holy city for Jews, Muslims and Christians. The ties of the 

Jewish people to Jerusalem are irrefutable, and must not be denied” 

                                                                 
5 Neil Turak, “A declaration of war': World reacts to Trump's Jerusalem move,”CNBC.com, 7 
Desember 2017,  diakses pada 29 Agustus 2019, dari 
https://www.cnbc.com/2017/12/07/international-leaders-react-to-trumps-jerusalem-move.html 
6“World leaders react to US embassy relocation to Jerusalem,” Aljazeera.com, !4 mei 2018, diakses 
pada 29 Agustus 2019, dari https://www.aljazeera.com/news/2018/05/world-leaders-react-embassy-
relocation-jerusalem-180514142652207.html 
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       Kebijakan ini dinilai berbahaya terhadap proses perdamaian konflik Israel-

Palestina dan merugikan pihak Palestina secara sepihak. Disamping berbagai reaksi 

pro dan kontra, AS melalui Presiden Trump menegaskan bahwa ini adalah 

kebijakan yang tepat dan diusahakan demi mewujudkan perdamaian seperti pada 

pernyataannya berikut: 

“I’ve judged this course of action to be in the best 
interests of the United States of America and the pursuit 
of peace between Israel and the Palestinians.  This is a 
long-overdue step to advance the peace process and to 
work towards a lasting agreement”7 

     Namun sangat disayangkan, ditengah berbagai reaksi negatif dari berbagai 

pemimpin negara-negara Islam dan Timur Tengah, Israel justru memberikan respon 

positif melalui pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu berikut: 

 “Thank you President Trump for today’s historic 
decision to recognize Jerusalem as Israel’s capital. The 
Jewish people and the Jewish state will be forever grateful. 
The recognition,“reflects the president’s commitment to 
an ancient but enduring truth, to fulfilling his promises 
and to advancing peace.There is no peace that doesn’t 
include Jerusalem as the capital of Israel”(Statement by 
President Trump,White House,2017)

    Reaksi positif Israel tersebut didasari oleh kesadaran bahwa hingga saat ini tidak 

ada satupun negara-negara di dunia yang bersedia memindahkan kedutaan besar ke 

Yerusalem. Ketika AS menjadi negara pertama yang melakukannya, Israel berharap 

aksi tersebut mendapat dukungan dari negara-negara di dunia dengan ikut 

                                                                 
7  Statement by President Trump on Jerusalem. (2017). Ddiambil dari 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-jerusalem/ 
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memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem yang secara langsung mengakui 

Yerusalem sebagai Ibukota Israel.  

      Topik ini menarik dan penting untuk dikaji karena kebijakan AS terhadap Israel 

dibawah Presiden Donald Trump tidak hanya merupakan kebijakan luar negeri 

yang bersifat normatif seperti kebijakan-kebijakan luar negeri pada umumnya. 

Terdapat berbagai faktor dan unsur pendukung baik internal maupun eksternal 

yakni kaitannya dengan kedekatan hubungan diplomatik AS-Israel dan berbagai 

faktor pendukung yang terdiri dari aspek sosial, agama, politik dan ekonomi. 

Kebijakan pemindahan Kedutaan AS ke Yerusalem merupakan hasil dari berbagai 

kepentingan dan berbagai lapisan aktor yang berpengaruh di dalamnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

    Isu yang akan dikaji dalam penelitian ini fokus pada kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat melalui pemindahan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem 

yakni faktor-faktor yang melatarbelakangi dan memengaruhi pengambilan 

kebijakan Luar Negeri tersebut. Mulai dari faktor kepemimpinan Donald Trump 

sebagai Presiden AS, kelompok-kelompok pendukung seperti kelompok agama, 

pengusaha, politikus, maupun publik hingga hubungan bilateral AS-Israel.  

     Didasari hal tersebut, maka penelitian ini akan didukung oleh pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana alur formulasi kebijakan luar negeri AS yang tergambar melalui 

Pemindahan Kedutaan Besar dari Tel Aviv ke Yerusalem? 
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2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Trump sebagai Presiden dalam 

mengimplementasikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui 

pemindahan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem? 

1.3 Tujuan Penelitian 

      Penelitian mengenai analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan 

fokus pada studi kasus pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke 

Yerusalem, memiliki beberapa tujuan ddiantaranya: 

1. Memahami alur formulasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat 

2. Memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan Trump dalam 

memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Disamping itu, penulis berharap kiranya penelitian ini dapat memberikan 

beberapa manfaat seperti :  

1. Memberi gambaran kepada pembaca mengenai proses pengambilan 

kebijakan luar negeri AS terhadap Israel secara umum. 

2. Memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi kebijakan luar negeri AS terkait pemindahan Kedutaan Besar 

dari Tel Aviv ke Yerusalem. 

3. Memberi pengetahuan baru bagi para pemangku kebijakan mengenai 

kemungkinan-kemungkinan pengaruh kebijakan tersebut terhadap resolusi 

konflik Israel-Palestina 
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4. Memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang ilmu Hubungan 

Internasional terutama dalam kajian analisis kebijakan luar negeri AS dan 

studi Timur Tengah. 

5. Menambah pengetahuan baru dan melengkapi kekosongan dalam studi-

studi terdahulu mengenai kebijakan luar negeri AS terhadap Israel 

khususnya mengenai penelitian terkait peristiwa Pemindahan Kedutaan 

Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

          Bab ini berisi latar belakang keputusan Kongres pada tahun 1995 serta 

peranan para Presiden AS dalam penundaan kebijakan ini hingga 

diimplementasikan dibawah kepemimpinan Presiden Trump. Terdapat pula 

deskripsi singkat mengenai proses pemindahan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke 

Yerusalem. Bab ini juga memaparkan pembatasan atau rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan  

BAB II KERANGKA BERPIKIR 

          Bab ini berisi gambaran secara mendalam mengenai tinjauan pustaka yaitu 

tinjauan mengenai studi-studi terdahulu terkait topik penelitian yang dibagi menjadi 

tiga bagian utama yaitu kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel 

secara umum, kebijakan luar negeri AS terhadap Israel dibawah Presiden Trump, 

dan kebijakan luar negeri AS dalam konflik Israel-Palestina serta dua bagian 

pendukung yaitu hubungan bilateral dan kebijakan luar negeri. Selain itu, bab ini 
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juga berisikan kerangka konseptual atau teoritik yang berisi teori-teori Hubungan 

Internasional yang relevan yaitu konsep analisis kebijakan luar negeri (decision 

making theory) 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

           Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang terbagi menjadi 

beberapa bagian yakni paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.  

BAB IV ANALISIS 

          Bagian ini berisi analisis dari hasil penelitian, pengolahan data dan 

pembahasan atau jawaban mengenai rumusan masalah atau pembahasan masalah 

dalam menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel dengan 

studi kasus pada pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. 

Dimana terdapat dua pokok pembahasan masalah yang akan dianalisa dan dibahas 

secara mendalam yaitu : 

        1).Bagaimana Alur Formulasi Kebijakan Pemindahan Kedutaan Besar AS dari 

Tel Aviv ke Yerusalem? 2).Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kebijakan 

Trump sebagai Presiden dalam pemindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke 

Yerusalem?. Kebijakan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke 

Yerusalem dilatarbelakangi berbagai faktor. Trump sebagai Presiden AS memiliki 

tujuan tersendiri yakni memenuhi janji kampanyenya terhadap basis kelompok 

Kristen Evangelis. Selain itu, Trump mendapat pengaruh dari orang-orang disekitar 

lingkungan keluarga, lingkungan bisnis dan lingkungan birokrasi. Selain itu, lobi 
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Israel, hubungan pribadi antara Trump dan Perdana Menteri Netanyahu juga 

menjadi faktor eksternal yang memengaruhi proses pengambilan kebijakan luar 

negeri AS tersebut. 

BAB V KESIMPULAN 

          Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis pada bab IV 

beserta saran dari penulis untuk kalangan akademis maupun praktis. 

                                               

 

 

                                                       

 

 

 

 

 


