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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang

dibuat oleh para pembuat keputusan Negara dalam menghadapi Negara lain atau

unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan

nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.1

Untuk mencapai kepentingan nasional tersebut, diperlukan strategi pendekatan

seperti pendekatan soft power, hard power, dan smart power.

Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan Mesir sejak tahun

1922, setelah mendapatkan kemerdekaannya dengan Inggris.2 Berjalannya

hubungan kedua Negara tersebut didasarkan pada kepentingan bersama dalam

proses perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, revitalisasi ekonomi Mesir dan

memperkuat hubungan perdagangan, serta mempromosikan keamanan regional.

Mesir telah menjadi mitra penting bagi Amerika Serikat dalam menjamin

stabilitas regional dan juga berbagai isu keamanan bersama, termasuk perdamaian

di Timur Tengah dan melawan terorisme. Secara historis, Mesir telah menjadi

Negara yang penting bagi kepentingan keamanan AS berdasarkan geografi dan

1 Jacl C. Plano dan Roy Olton Kamus Hubungan Internasional. (Bandung: Abardin, 1999.), Hal.5.
2 A Guide to the United States’ History of Recognition, Diplomatic, and Consular Relations, by Country,
since 1776: Egypt, https://history.state.gov/countries/egypt, diakses pada 27 Oktober 2016



2

postur diplomatik. Mesir mengontrol Terusan Suez di mana 8% dari semua

pengiriman maritim global lewat setiap tahunnya. Selain itu, Mesir juga

mempercepat berlalunya puluhan kapal AS melalui Terusan Suez serta overflight

otomatis di wilayahnya kepada AS yang berarti Mesir memberikan manfaat

strategis untuk pasukan AS.3

Pada masa kepemimpinan Gamal Abdul Nasser yakni pada saat perang

dingin masih berlangsung, Amerika Serikat mulai mengembangkan

kepentingannya di Mesir. Pendekatan Amerika Serikat terhadap Mesir pada waktu

itu ditujukan untuk menjaga stabilitas di Timur Tengah dari pengaruh USSR dan

merancang solusi Krisis Suez dengan PBB namun kedua negara tidak langsung

memiliki hubungan yang baik. Hal tersebut berbeda dengan masa Presiden Anwar

Sadat, Mesir kala itu sudah mulai menunjukkan keberpihakannya kepada Amerika

Serikat. Pada saat itu AS yang dipimpin oleh Jimmy Carter memiliki kebijakan

yang fokus pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan perdamaian. Pada tahun 1978,

Presiden Carter bertindak sebagai peace broker pada perjanjian Camp David

antara Mesir dan Israel.

Pada rezim Mubarak, Amerika Serikat rutin memberikan bantuan melalui

Foreign Military Financing dan Economic Support Fund yang cukup membantu

Mesir dalam menstabilkan kondisi ekonomi domestiknya. Namun dibalik

banyaknya bantuan yang diberikan oleh AS, ternyata AS menginginkan Mesir

untuk membela kepentingannya dalam menjaga perjanjian Camp David agar tidak

3Jeremy M. Sharp, Januari 2011, “Egypt: Background and U.S. Relations”, Congressional Research Services,
Hal.10
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menyerang Israel.4 Pada masa Mubarak, Mesir memainkan peranan pentingnya

sebagai Negara moderat di Timur Tengah dan Mesir telah terbiasa mengikuti

kebijakan Amerika yang berkaitan dengan isu-isu regional. Namun, kelambatan

Mesir beradaptasi terhadap reformasi demokrasi dan laporan pelanggaran HAM

yang dilakukan Mesir telah membawa kritik berkala dari pejabat AS.5 Disamping

itu, Mesir merupakan salah satu Negara besar di Timur Tengah yang memiliki

kemajuan dalam sistem demokrasi. Hal ini ditunjukan dengan diselenggarakannya

sistem pemilihan umum yang bebas dan demokratis pada pemilihan Presiden

tahun 2012. Penerapan sistem demokrasi di Mesir terjadi setelah adanya revolusi

di Mesir yang menuntut Mubarak turun dari jabatannya karena telah membuat

rakyatnya menderita selama 30 tahun kepemimpinannya.6

Setelah rezim Mubarak lengser, era tranformasi politik Mesir berubah

haluan dari kediktatoran yang mengekang segala prinsip kebebasan menjadi era

kebebasan modern yang didasari pada sistem demokrasi. Dengan diterapkannya

sistem demokrasi di Mesir maka AS dibawah Presiden Barack Obama akan

menargetkan stabilitas ekonomi di Mesir dan perlindungan hak-hak dasar warga

negara Mesir sebagai tujuan inti dari kebijakan AS terhadap Mesir.7

Hasil revolusi yang terjadi sejak tahun 2011 tersebut membuat

Muhammad Mursi sebagai pemenang dalam pemilihan umum yang dilakukan

9Mubarak turun militer berkuasa, sebuah kemenangan Amerika,
http://www.kompasiana.com/sandiazyudhasmara/mubarak-turun-militer-berkuasa-sebuah-kemenangan-
amerika_55007ef9a333111773510ed1 , diakses pada 19Mei 2016
5Keith Porter, The US-Egyptian Relationship,
http://usforeignpolicy.about.com/od/countryprofi3/p/usegyptprofile.htm, diakses 27 Oktober 2016
6 Jeremy M. Sharp,“Egypt: Background and U.S. Relations”, Congressional Research Services, 2011, hlm 3
7 “U.S Relations with Egypt” http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5309.htm , diakses pada 5 Juni 2016
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secara demokratis pada 1 Juli 2012. Dari perubahan yang terjadi di Mesir,

pemerintahan Obama menerapkan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk

menyeimbangkan sejumlah kepentingan Amerika Serikat di Mesir. Dalam upaya

menyeimbangkan kepentingannya di Mesir pada masa pemerintahan Mursi,

Presiden Obama melakukan diplomasi dengan mengutus Hillary Clinton ke Kairo

untuk menjaga kepentingan AS di Timur Tengah dan juga memberikan dukungan

kepada transisi Mesir dengan menawarkan bantuan keuangan, investasi ekonomi,

dukungan militer serta dukungan upaya melawan terorisme di Mesir.8 Sebulan

setelah kunjungan Hillary ke Kairo, Menteri Pertahanan AS Leon Panetta juga

mengunjungi Kairo. Dalam kunjungan itu Panetta bertemu dengan Presiden Mursi

dan Tantawi selaku Menteri Pertahanan Mesir. Hasil dari pertemuan itu, Panetta

mengisyaratkan Mursi untuk bertindak secara independen dari pengaruh Ihkwanul

Muslimin. Langkah diplomasi yang dilakukan AS adalah berusaha untuk

menyingkirkan pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap Mursi.9

AS memiliki “conflicted relationship” dengan Mursi selama tahun

kekuasaannya, hal ini dikarenakan pemerintahan Mursi yang sangat berpihak pada

Ikhwanul Muslimin.10 Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai ancaman oleh AS

karena keinginannya untuk menerapkan hukum Islam di Mesir dan memberikan

dukungan kepada Palestina serta mengecam kependudukan Israel dimana Israel

merupakan aliansi penting AS di Timur Tengah.

8 Clinton meets with Morsi to discuss U.S.-Egypt relatons, http://www.denverpost.com/2012/07/14/clinton-
meets-with-morsi-to-discuss-u-s-egpyt-relations/, diakses pada 29 Oktober 2016
9 Gregory Aftandilian Egypt’s New Regime and The Future of The US-Egyptian Strategic Relationship (US
Army War College, 2012), Hal.10
10U.S.-Egypt relationship uncertain after Morsi's ouster, http://www.cbsnews.com/news/us-egypt-
relationship-uncertain-after-morsis-ouster/, diakses pada 28 Oktober 2016
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Pada 22 November 2012 Presiden Mursi mengeluarkan Dekrit

kontroversional yang mengundang banyak kecaman dari kalangan masyarakat. Isi

dekrit tersebut salah satunya menjamin perlindungan hukum bagi parlemen yang

didominasi oleh Ikhwanul Muslimin, dalam artian bahwa Ikhwanul Muslimin

bebas dari gugatan apapun terkait penyusunan konstitusi. Perlindungan yang sama

juga diberikan kepada para politisi majelis tinggi yang didominasi oleh para

sekutu dekat Presiden Mursi. Selain itu, menurut dekrit tersebut, semua keputusan

yang diambil Presiden Mursi tidak dapat diganggu-gugat secara hukum hingga

pemilu parlemen baru.11 Dengan pemerintahan Mursi yang menganut sistem

demokrasi tentu saja dekrit tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, perekonomian Mesir yang tidak stabil terutama setelah revolusi

tahun 2011 dan uang kas negara yang hanya tersisa US$14miliar karena kebijakan

ekonomi liberal yang selama ini dijalankan Mubarak, pada masa pemerintahan

Mursi, ia tidak mengambil langkah radikal untuk memutuskan hubungan dengan

lembaga keuangan Barat secara tegas, melainkan tetap menjalin kesepakatan

dengan IMF.12 Hal ini memicu protes dari berbagai kalangan pihak. Puncak

ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Mursi dilakukan dengan menggelar

demo secara besar-besaran pada tanggal 30 Juni 2013. Tujuan dari demo tersebut

yakni menuntut Mursi mengundurkan diri. Jenderal Al-Sisi mengultimatum Mursi

dalam jangka waktu 48 jam untuk menyelesaikan kekisruhan politik Mesir. Jika

tidak, maka militer akan bertindak sendiri. Namun kondisi demonstrasi yang ricuh

11Keluarkan Dekrit, Presiden Mesir dikritik sebagai “Firaun Baru”,
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/369583-keluarkan-dekrit-presiden-mesir-dikritik-sebagai-firaun-baru,
diakses pada 9 Februari 2017
12 Inikah Penyebab Mursi dilengserkan?, http://www.kompasiana.com/el-shodiq/inikah-penyebab-mursi-
dilengserkan_5520ccff813311167719f7e1, diakses pada 9 Februari 2017
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antara pihak pro dan kontra membuat paling tidak sekitar 1.000 masyarakat Mesir

tewas selama dan pasca demonstrasi tersebut.13 Pada akhirnya tanggal 3 Juli 2013,

Presiden Muhammad Mursi yang dipilih secara demokratis akhirnya digulingkan

oleh kuasa militer yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Fattah Al Sisi.

Pada pernyataan pers tanggal 3 Juli 2013, Presiden Obama menyatakan :

"Calls on all parties to work together to address the legitimate grievances
of the Egyptian people, in accordance with the democratic process".14

Presiden Obama menyatakan keprihatinan akan penghapusan presiden

Mursi tersebut dan juga meminta pihak militer Mesir bertanggung jawab untuk

mengembalikan wewenang penuh ke pemerintahan sipil melalui cara demokratis

dan proses yang transparan. Ini menandakan bahwa Presiden Obama tidak

mengakui penurunan Mursi tersebut adalah kudeta. Meskipun begitu, pemerintah

AS tetap menangguhkan sebagian bantuannya terhadap Mesir seperti pada 15 juli

2013, Presiden Obama memutuskan untuk membatalkan latihan militer AS-Mesir

yang dijadwalkan pada September 2013, pada 24 Juli 2013 Amerika memutuskan

untuk menunda pengiriman empat jet tempur F-16, pada Oktober 2013 AS

memutuskan untuk menangguhkan sebagian bantuan militer AS ke Mesir.15

Meskipun begitu, disatu sisi AS tetap berkomitmen untuk mempertahankan

hubungan militer AS-Mesir karena hubungan itu adalah dasar dari kemitraan

13Egypt’s long, bloody road from Arab Spring hope to Chaos,
http://edition.cnn.com/2016/04/27/middleeast/egypt-how-we-got-here/, diakses pada 9 Februari 2017
14Statement by Barack Obama in Egypt, https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2013/07/03/statement-president-barack-obama-egypt, diakses pada 29 Oktober 2016
15 Statement by Barack Obama in Egypt, https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2013/07/03/statement-president-barack-obama-egypt, diakses pada 29 Oktober 2016
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strategis yang lebih luas dengan Mesir dan berfungsi sebagai pilar stabilitas

regional.

Setelah Mursi dikudeta, Jenderal Abdul Fattah Al Sisi selanjutnya yang

menjadi Presiden Mesir dengan jalur pemilihan umum pada tahun 2014. Presiden

Obama mengucapkan selamat atas terpilihnya Sisi menjadi Presiden dalam jalur

demokrasi, namun juga menyatakan keprihatinannya atas kurangnya kebebasan

berpolitik di Mesir dan Presiden Obama berharap Presiden Sisi akan beralih

menuju reformasi demokrasi yang berkelanjutan.16 Selain itu, Presiden Obama

menegaskan kembali bahwa AS akan terus mendukung aspirasi politik, ekonomi,

aspirasi sosial masyarakat Mesir, serta menghormati hak-hak universal mereka.17

Kedua negara pada akhirnya memperbaiki hubungan dalam kemitraan strategis.

AS menginginkan Mesir menjadi negara yang moderat sebagai kunci

perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Hubungan AS dan Mesir yang baik

sangat penting untuk mempertahankan keberadaan AS di wilayah tersebut. Untuk

mempertahankan keberadaannya tersebut, AS harus mempunyai strategi yang

digunakan untuk mempengaruhi atau mengkontrol Mesir agar dapat memberikan

keuntungan dan mencapai kepentingannya. Namun terdapat kendala pada masa

pemerintahan Presiden al-Sisi dimana kondisi Mesir semakin memburuk dengan

adanya human right violations yang tidak terkendali serta kondisi ekonomi yang

tidak stabil. Hal ini menandakan bahwa para decision makers harus melakukan

16 Statement by the Press Secretary on the Presidential Election in Egypt, https://www.whitehouse.gov/the-
press-office/2014/06/04/statement-press-secretary-presidential-election-egypt, diakses pada 6 November
2016
17 Readout of the President's call with egyptian president Al-sisi, https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2014/06/10/readout-president-s-call-egyptian-president-al-sisi, diakses pada 6 November 2016
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review ulang terhadap bentuk kebijakannya terhadap Mesir mengingat pemimpin

serta kondisi Mesir tidak sama seperti pemerintahan sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka didapat

sebuah pokok permasalahan: “Bagaimana bentuk kebijakan luar negeri Amerika

Serikat di Mesir pada masa pemerintahan Presiden Abdul Fattah Al Sisi?”

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pendekatan

strategis kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Pemerintahan Presiden

Barack Obama di Mesir pada masa Presiden Abdul Fattah Al Sisi. Lalu kemudian

juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yang

diambil oleh pemerintah AS di Mesir pada masa pemerintahan Al Sisi tahun

2014-2016.

D. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka berpikir, penulis mengambil kerangka konseptual

kebijakan luar negeri dan strategi pendekatan diplomasi. Penulis mengambil

pendapat dari Rosenau yang beragumen bahwa kebijakan luar negeri semata-mata

adalah upaya suatu Negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk
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mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.18

Lanjutnya, kondisi sosial-politik domestik suatu Negara akan mempengaruhi

politik luar negerinya. Menurutnya, pengkajian akan kebijakan luar negeri suatu

Negara akan membawa kita kedalam suatu fenomena yang lebih kompleks.

Fenomena tersebut meliputi kehidupan internal dan kebutuhan eksternal demi

mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, geografi suatu Negara sebagai

Negara bangsa.19

Sementara menurut K.J Holsti kebijakan luar negeri adalah strategi atau

rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam

menghadapi Negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan

untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan

nasional. Kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai

oleh bangsa yang berdaulat ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan

eksternalnya. Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu Negara yang

tidak dapat tanpa ada bantuan dari pihak lain. Kepentingan juga didasari akan

suatu “power” yang ingin diciptakan sehingga Negara dapat memberikan dampak

langsung bagi pertimbangan Negara agar mendapatkan pengakuan dunia. Dengan

demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk

menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu Negara. Konsep kepentingan

nasional menurut Hans J. Morgenthau memiliki artian berbagai macam hal yang

secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik

18 James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. World Politics:An Introduction, (New York: The
Free Press, 1976), hal.27.
19 Ibid,  hal.15



10

dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh Negara

yang bersangkutan.20 Hal ini dapat  menjelaskan bahwa kepentingan nasional

sebuah Negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, Negara-negara

yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang

menjadikan Negara tersebut menjadi saat ini, merupakan tradisi politik.

Selain itu negara sebagai aktor utama dalam percaturan internasional harus

memiliki nilai yang menjual dalam arti ada kemampuan yang dimilikinya,

sehingga ia disegani oleh lawannya yang menjadi bahan pertimbangan kerjasama.

Seperti yang digambarkan oleh Jon C. Pevehouse dalam bukunya yang berjudul

“International Relations” yang menekankan bahwa aktor menggunakan strategi

untuk mendapatkan hasil yang baik pada negosiasi dengan aktor lainnya. Negara

memperlihatkan kekuatannya untuk mempengaruhi pihak lain dalam

memperjuangkan kepentingannya.21 Dalam ranah internasional, kerjasama juga

merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-

tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang

disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin

kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan

nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam

sebuah ‘relation’.

20 P.Anthonius Sitepu. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. 165
21 Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse. 2010. International Relations. Longman: New York. Hal.71
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Menurut James N. Rosenau, terdapat lima landasan sumber pembuatan

kebijakan luar negeri AS yakni22 :

1. External Sources mencakup kebijakan dan tindakan dari Negara lain

baik itu konflik maupun kerjasama, ancaman, dukungan yang baik

secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi

kebijakan luar negeri suatu Negara. Menurut Rosenau, para pembuat

keputusan jarang memiliki pilihan untuk mengabaikan keadaan yang

terjadi pada dunia internasional. Negara harus memberikan respon baik

itu negatif atau positif terhadap isu yang terjadi. Dalam perumusan

kebijakan luar negeri, jika para pembuat keputusan memperhitungkan

opini domestik untuk menyelamatkan citra mereka dari segi kekuatan

politik, mereka harus mempertimbangkan tuntutan tersebut dalam

negosiasi. Oleh karenanya, kebijakan luar negeri harus menjadi ruang

untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Seperti yang terjadi

ketika Mesir melakukan pendekatan kembali kepada Israel pada masa

Sisi membuat Amerika memberikan dukungannya kepada Presiden

Sisi dengan memberikan bantuan serta mendiskusikan isu-isu regional

dan global bersama. Tindakan Amerika tersebut dilakukan demi

mempertahankan hubungan yang baik dengan kedua Negara tersebut

karena keduanya memiliki peranan penting di Timur Tengah.

2. Societal Sources yakni seluruh sistem politik dan aspek non-

pemerintah seperti opini publik, nilai dan kepercayaan, interest groups

22 Michael Cox and Doug Stokes,2012, US  Foreign Policy (Second Edition), New York : Oxford University
Press. Hal.5
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yang memberi pengaruh terhadap foreign policy. Amerika menganut

paham liberal serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Pelanggaran HAM yang terjadi di Mesir mendorong human right

activists memberikan tekanan kepada pemerintah untuk melakukan

review terhadap hubungannya dengan Mesir demi menjunjung nilai

demokrasi dan HAM.

3. Govermental Sources meliputi seluruh elemen dari struktur

pemerintahan yang memberikan berbagai pertimbangan akan pilihan

foreign policy. Amerika memiliki hubungan militer yang kuat dengan

Mesir, khususnya pada masa Anwar Sadat dan Mubarak. Dukungan

yang diberikan AS kepada militer AS karena adanya rasa takut kepada

Mesir untuk mencari bantuan militer dari Negara lain seperti Rusia dan

Cina yang dapat merusak pengaruh Amerika. Dengan alasan ini,

Amerika yang diwakili oleh Menteri Pertahanan Chuck Hagel

menyampaikan kepada Jenderal Al Sisi mengenai kuatnya komitmen

AS terhadap hubungan pertahanannya dengan militer Mesir.

4. Role Sources terkait dengan peranan atau status dari pemerintah

sebagai pembuat keputusan. Sistem politik Amerika memperbolehkan

banyak aktor memiliki peran dalam merumuskan politik luar negeri.

Terdapat struktur pemerintahan tertentu yang memegang kunci pada

perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri. Termasuk

Presiden, pejabat kabinet, penasihat presiden, anggota kongres, dan

kelompok kepentingan. Seperti yang terjadi ketika Mursi menjabat,
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Leon Panetta selaku Menteri Pertahanan AS mengisyaratkan Mursi

bertindak independen dari pengaruh Ikhwanul Muslimin.

5. Individual Sources menjadikan kepribadian, pengalaman, pendidikan,

serta keyakinan pribadi individu menjadi isu yang penting. Individual

Sources mendesak untuk menginvestigasi karakter pribadi dari

Presiden karena mustahil untuk menjelaskan arah politik luar negeri

AS tanpa menyoroti kepribadian dan kepercayaan dari Presiden

Obama.

Dari pendapat Rosenau dan Holsti diatas maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri tidak akan pernah

lepas dari faktor internal suatu Negara. Faktor eksternal juga tetap menjadi

pertimbangan dalam pengambilan sebuah kebijakan luar negeri suatu Negara

dengan saling mengkondisikan hubungan antara faktor internal dan eksternal

maka akan terbentuklah sebuah kebijakan yang sesuai dengan keinginan nasional

Negaranya masing-masing. Untuk mencapai kepentingan nasional tersebut, perlu

dilakukan suatu strategi pendekatan diplomasi oleh suatu aktor. Menurut Joseph.

S. Nye, Bentuk strategi diplomasi yang digunakan untuk mencapai kebijakan luar

negeri adalah hard power approach, soft power approach, dan smart power

approach.

Pendekatan hard Power terikat dengan perspektif teori realis yang

menegaskan kekuasaan berasal dari kekuatan militer dan ekonomi. Nye

mengadosi hard power approach dari Command Power behavior yang bisa

diartikan sebagai kemampuan untuk mengubah apa yang pihak lain ingin lakukan
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melalui paksaan seperti ancaman atau gertakan, serangan militer, dan sanksi atau

tekanan ekonomi.23 Hard power mengisyaratkan keterlibatan aktor langsung dan

aktif, pada umumnya diungkapkan dengan ancaman atau gertakan. Hard power

tersebut bergantung pada sumber daya berwujud seperti angkatan bersenjata atau

dengan ekonomi. Namun pada zaman globalisasi saat ini tidak banyak negara

yang hanya menggunakan pendekatan hard power sebagai bentuk diplomasinya

karena dinilai tidak cocok untuk digunakan pada sistem global saat ini, namun AS

masih menggunakan pendekatan ini dalam melawan terorisme. Strategi hard

power apporoach digunakan Amerika Serikat sejak Perang Dunia II hingga pasca

tragedi 9/11. Amerika menggunakan pendekatan hard power untuk menunjukkan

pada dunia internasional bahwa AS memiliki kekuatan militer yang patut disegani.

Hard power dalam bentuk militer memiliki banyak keterbatasan dalam

mencapai kepentingan suatu negara. Misalnya dalam mempromosikan demokrasi,

hak asasi manusia, dan kebebasan masyarakat sipil, tidak dapat berhasil jika

diatasi dengan todongan senjata. Amerika Serikat memang memiliki kehebatan

dalam kapasitas operasional miter, tetapi dengan melibatkan militer dengan

jumlah besar akan membawa citra AS memiliki kebijakan luar negeri yang

berlebihan dalam menggunakan militer. Selain itu dengan adanya tekanan,

ancaman, atau gertakan dalam aspek ekonomi, Amerika Serikat dapat

mengkontrol negara lain. Pada umumnya, tekanan ekonomi diberikan terhadap

negara-negara yang perekonomiannya lemah atau sedang mengalami krisis yang

tidak ingin mengikuti kebijakan AS.

23 Inderjeet Parman and Michael Cox, Soft Power and US Foreign Policy (New York: Routledge, 2010), hal.
17
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Selanjutnya, soft power approach memiliki pertentangan dengan hard

power approach dengan pengaruh dan kekuasaan yang berasal dari kekuatan

militer dan sanksi ekonomi. Nye menjelaskan bahwa, “Soft power rests on the

ability to shape the preferences of others.” Soft power yang diadopsi dari co-

optive power behaviour lebih mengarah pada kemampuan untuk membentuk

kemauan pihak lain melalui budaya, nilai-nilai, dan kebijakan itu sendiri.24

Berbeda dengan hard power, soft power lebih efektif dan efisien dalam politik

global kontemporer. Diplomasi kebudayaan merupakan contoh utama dari adanya

strategi soft power yang meyakinkan negara lain melalui budaya, nilai, dan ide.

Arbitrase atau usaha perantara dalam menengahi sengketa atau konflik juga

dipandang sebagai bentuk soft power. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Presiden

Jimmy Carter saat menjadi fasilitator perdamaian antara Israel dan Mesir pada

tahun 1978.

Soft power yang menggunakan daya tarik dalam mewujudkan

kepentingannya, tidak memerlukan pemaksaan dalam mencapai kepentingannya.

Negara yang menerapkan sistem demokrasi cenderung menggunakan pendekatan

soft power yang mengandalkan daya tarik dan bujukan dalam mewujudkan

kepentingannya. Soft power bisa dikatakan dengan  persuasi yang mengarah pada

kemampuan untuk menarik pihak lain dalam mengikuti persetujuan atau

argumennya. Soft Power bisa dilihat pada pasar bebas gagasan Adam Smith

dimana terdapat daya tarik tak berwujud yang menarik pihak lain untuk mengikuti

tujuan suatu aktor tanpa adanya ancaman. Selain itu, contoh pendekatan soft

24 Ibid
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power AS bisa dilihat melalui  program International Military Education &

Training (IMET) yang mana program tersebut ditujukan untuk membantu militer

negara sekutu dalam mempelajari militer, doktrin, dan nilai-nilai termasuk

demokrasi yang telah digunakan AS. Hal tersebut menjadi salah satu bukti yang

menunjukkan bahwa Amerika menggunakan budaya dan nilai yang dipegangnya

dalam membentuk keinginan negara lain.

Kemudian mengenai pendekatan smart power yang merupakan kombinasi

Hard Power dan Soft Power, Nye menjelaskan bahwa soft power bukanlah

jawaban untuk semua masalah yang dihadapi AS dan penggunaan hard power

harus dilakukan apabila diperlukan.25 Pernyataan ini menjelaskan bahwa adanya

gabungan dari kedua pendekatan tersebut memang diperlukan. Smart power

menghindari pengerahan pasukan militer secara besar-besaran dan mengikuti

pendekatan diplomatik untuk penyelesaian konflik. Pendekatan smart power

digunakan AS untuk mencari posisi yang aman jika berada dalam posisi yang

dapat mengganggu terwujudnya kepentingan nasionalnya.

Pendekatan smart power yang menggarisbawahi perlunya militer yang kuat,

tetapi juga berinvestasi dalam aliansi, kemitraan, dan lembaga-lembaga pada

semua tingkatan untuk memperluas pengaruh Amerika dan membangun proses

legitimasi tindakan AS. AS dapat menerapkan strategi smart power dengan

menyediakan sesuatu hal yang orang-orang dan pemerintah di seluruh dunia

inginkan, tetapi hanya bisa dicapai dengan adanya kepemimpinan dari negara

super power yakni AS itu sendiri.

25 Ibid, hal. 25



17

Pendekatan yang digunakan dapat berbeda-beda sesuai dengan isu atau

permasalahan yang dihadapi AS. Perilaku para pengambil kebijakan dalam

menetapkan politik luar negeri negara yang dipimpinnya dapat dipengaruhi oleh

konteks internasional, kondisi ekonomi dan militer, serta politik dalam negeri.

Bagi AS, mencapai dan memenuhi kepentingan nasional adalah hal yang

fundamental bagi Negara tersebut. Untuk mencapai kepentingan nasionalnya di

Mesir dan di Timur Tengah, AS harus teliti dalam me-review strategi

pendekatannya terhadap pemerintahan Mesir.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka berpikir yang telah

dipaparkan, penulis mengajukan hipotesis bahwa kebijakan luar negeri yang

digunakan oleh Amerika Serikat di Mesir pada masa pemerintahan Al Sisi yakni:

“Amerika Serikat menggunakan pendekatan smart power terhadap Mesir

di bawah pemerintahan Sisi pada tahun 2014-2016.”

F. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menjelaskan

bagaimana bentuk kebijakan luar negeri Amerika pada masa pemerintahan Al Sisi

dan alasan atau latar belakang dari adanya kebijakan tersebut. Penulis mencari

data berupa pustaka yang kemudian akan dideskripsikan dan dianalisis secara

mendalam untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diteliti. Penulis
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memperoleh data yang dibutuhkan dari buku, jurnal, dan berita online yang

relevan dengan permasalahan yang diselidiki.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan politik luar negeri

AS yang lebih dipengaruhi oleh faktor internal, lalu barulah penulis menjelaskan

hubungan diplomatik antara pemerintah Mesir dan Amerika Serikat yang terjadi

sejak tahun 1922 hingga tahun 2016. Kemudian penulis menjelaskan hubungan

kerjasama antara AS dan Mesir pada tahun 2014-2016 dan menganalisis beberapa

perubahan bentuk kerjasama dengan pemerintahan sebelumnya yakni masa

Muhammad Mursi. Lalu penulis akan menganalisis bentuk politik luar negeri

yang diambil pemerintah AS terhadap Mesir di bawah pemerintahan Presiden Sisi

tahun 2014-2016.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas bab I yakni berupa pendahuluan yang terdiri dari latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, batas penelitian, kerangka konsep,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II kemudian penulis menjelaskan tentang politik luar negeri Amerika

Serikat secara umum yang kemudian penulis kembangkan menjadi penjelasan

mengenai ideologi yang dianut Amerika Serikat, Konstitusi sebagai dasar hukum

negara yang mengatur kehidupan bernegara di AS, dan contoh institusi yang
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membantu decision makers dalam membuat kebijakan luar negeri Amerika

Serikat.

Bab III selanjutnya terdapat penjelasan mengenai hubungan bilateral antara

Amerika Serikat dan Mesir secara umum. Dari awal Mesir merdeka pada tahun

1922, Mesir di bawah pemerintahan Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat, Husni

Mubarak, dan pemerintahan Muhammad Mursi. Hubungan kerjasama kedua

negara tersebut akan disertakan pula penjelasan mengenai cara-cara Presiden AS

dalam mendekatkan negaranya dengan Mesir.

Bab IV penulis membahas tentang berbagai kerjasama AS dan Mesir di bawah

Presiden Al Sisi dan rencana pencabutan bantuan Cash Flow Financing oleh AS

di tahun 2018. Kemudian penjelasan tersebut akan dikaitkan dengan bentuk

implementasi smart power approach yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait

kepemimpinan Presiden Al Sisi di Mesir.

Bab V, terakhir adalah  penutup yang berisi kesimpulan.


