
91

BAB V

KESIMPULAN

Proses pembuatan politik luar negeri Amerika Serikat lebih dipengaruhi

oleh faktor internal dibandingkan faktor eksternalnya seperti adanya konstitusi

sebagai aturan hukum tertinggi di Amerika Serikat, sistem politik, serta ideologi

Amerika Serikat yakni liberalisme. Amerika Serikat merupakan  negara federal

yang terdiri dari lima puluh negara bagian di mana setiap negara bagian memiliki

kewenangannya sendiri. Namun bukan berarti bahwa setiap negara bagian

tersebut memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang negaranya sendiri.

Terdapat aturan yang mengatur pemerintahan nasional secara keseluruhan di mana

aturan tersebut menjadi hukum tertinggi negara yang disebut Konstitusi.

Sebagai negara super power, Amerika memperluas aliansinya hingga ke

Timur Tengah. Salah satu sekutu penting AS di Timur Tengah adalah Mesir.

Hubungan bilateral antara kedua negara dimulai sejak tahun 1922 ketika Mesir

mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan Inggris. Pada masa pemerintahan

Gamal Abdul Nasser (1955) hubungan kedua negara tidak berlangsung baik

karena krisis Suez. Pada masa pemerintahan Anwar Sadat (1972), kedua negara

mulai memiliki hubungan yang baik karena Presiden Jimmy Carter menjadi

fasilitator perdamaian Israel dan Mesir yang ditandai dengan penandatanganan

perjanjian Camp David pada tahun 26 Maret 1978. Ketika Mesir dipimpin oleh

Mubarak (1981-2011), kerja sama kedua negara berkembang. Amerika banyak
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memberikan bantuan dan melakukan kerja sama dengan Mesir khususnya dalam

bidang keamanan, seperti melakukan kerja sama Operation Bright Star,

International Military Education and Training (IMET), the U.S. Egypt

Partnership for Economic Growth, Trade and Investment Framework Agreement,

serta pemberian bantuan seperti Foreign Military Financing dan Economic

Support Fund. Sebagai imbalannya, Mesir mengembangkan hubungan militer

dengan Israel sesuai dengan kesepakatan perjanjian Camp David, selain itu

Amerika juga mendapatkan akses dari Terusan Suez dan wilayah udara Mesir

yang memungkinkan AS untuk overflights di wilayah negaranya jika AS

melakukan operasi anti terorisme di Timur Tengah.

Pada saat Mursi memimpin Mesir pada tahun 2013, hubungan kedua

negara tidak sebaik pemerintahan Mubarak. Hubungan Israel-Mesir yang menjadi

fokus Amerika di Timur Tengah tidak didukung oleh Presiden Mursi yang

berlatar belakang Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai

ancaman AS karena keinginannya untuk menerapkan hukum Islam di Mesir dan

memberikan dukungan kepada Palestina serta mengecam kependudukan Israel

dimana hal ini tidak sesuai dengan keinginan AS karena Israel merupakan aliansi

terkuat AS di Timur Tengah. Hingga Mursi dikudeta pada 3 Juli 2013, hubungan

kedua negara tetap kurang harmonis. Kudeta yang dilakukan oleh pihak militer

pada 3 Juli 2013 menghasilkan tindakan kekerasan terjadi di antara kelompok

pendukung Mursi dan kelompok oposisi serta kurangnya tindakan pihak

keamanan untuk mengamankan bentrokan tersebut. Hampir keseluruhan anggota

Ikhwanul Muslimin ditahan dan diperlakukan secara tidak manusiawi di penjara
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scorpion. Presiden Obama yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi

manusia tetap mencoba untuk menjalin hubungan yang baik dengan Mesir

terlepas dari pelanggaran HAM yang terjadi di Mesir.

Amerika Serikat melakukan pendekatan soft power terhadap Mesir melalui

aspek budaya, ekonomi, dan keamanan. Pendekatan AS melalui aspek budaya,

The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (2015) dan penandatangan

Memorandum of Understanding (Mou) yang diwakili John Kerry memuat

kesepakatan tentang perlindungan kekayaan budaya (2016); Dalam aspek

ekonomi melalui program The Egyptian-American Enterprise Fund (EAEF) yang

ditujukan untuk membantu pengusaha kecil mendapatkan investasi agar usahanya

dapat berkembang. EAEF sendiri telah membantu pengusaha Mesir dalam

berbisnis seperti Smart Care, Sarwa Capital, dan Fawry. Selain EAEF, terdapat

saluran bantuan ekonomi melalui Economic Support Fund (ESF) yang ditujukan

AS kepada Mesir sebagai negara yang sedang mengalami transisi menuju

demokrasi; Dalam bidang keamanan melalui International Military Education &

Training (IMET), Combating Terrorism Fellowship Program (CTFP), dan

bantuan militer seperti Foreign Military Financing (FMF). Dalam kerja sama

tersebut, AS mengingatkan Mesir bahwa Mesir masih menjadi salah satu sekutu

penting AS di Timur Tengah terlepas dari kondisi Mesir yang tidak stabil.

Pada 31 Maret 2015, Obama menyatakan akan “memodernisasi” bantuan

militer ke Mesir yang hanya fokus pada empat kategori yakni perlawanan

terorisme, menjaga keamanan wilayah perbatasan, menjaga keamanan Sinai, dan

keamanan maritim, serta rencana pencabutan bantuan program Cash Flow
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Financing pada tahun 2018. Perubahan kebijakan Obama ini menandakan untuk

pertama kalinya bantuan militer ke Mesir akan terstruktur sebagai sesuatu dari

nilai intrinsik dalam memajukan kepentingan keamanan bersama. Pencabutan

CFF ini merupakan bentuk pendekatan hard power yang berupa ancaman atau

gertakan yang dilakukan AS kepada Sisi atas pelanggaran HAM besar-besaran di

Mesir. Akibatnya Mesir tidak dapat membeli persenjataan AS dalam jumlah yang

besar. Hingga masa akhir kepresidenan Obama pada 20 Januari 2017 terdapat

kerja sama rutin yang belum didiskusikan lebih lanjut antar kedua negara seperti

Bright Star Operation dan Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

Jika dilihat dari berbagai hubungan yang dijalin antar kedua negara,

Amerika dan Mesir memiliki hubungan yang baik khususya pada masa

pemerintahan Mubarak.  Latar belakang militer yang dimiliki oleh Mubarak sesuai

dengan cara pendekatan Amerika Serikat yakni melalui kerja sama keamanan di

Mesir. Selama kepemimpinan Mubarak tiga puluh tahun, Amerika dan Mesir

memiliki banyak riwayat kerja sama khususnya dalam bidang keamanan dan

ekonomi. Meskipun kondisi Mesir tidak stabil (dari sisi ekonomi dan politik),

namun hal tersebut tidak menjadi penghalang karena Mubarak sendiri tidak

mengganggu kepentingan AS, hal ini berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh

Muhammad Mursi yang ingin mendirikan negara Islam dan mengecam

kependudukan sekutu utama AS di Timur Tengah yakni Israel.

Pada perbandingan hubungan AS dan Mesir yang sekarang (2014-2016)

tidak semulus hubungannya dengan masa pemerintahan Mubarak. Dibekukannya

bantuan dan kerja sama yang dilakukan oleh AS terhadap Mesir (Oktober 2013-



95

Maret 2015) membuat Sisi tidak ingin terlalu bergantung kepada AS. Terlebih

ketika Presiden Barack Obama kerap kali mempersoalkan tindakan Sisi dalam

menekan Ikhwanul Muslimin. Bagi Sisi, the less talk of human rights, the better.

Secara keseluruhan, hubungan Amerika Serikat dan Mesir dinilai memiliki status

pasang surut atau tidak stabil dikarenakan adanya perubahan pemimpin negara,

kondisi dalam negeri, serta faktor aliansi dapat menyebabkan pergeseran politik

suatu negara.

Kondisi Mesir yang belum stabil dan sikap Presiden Sisi yang tidak ingin

mendapatkan komentar miring dari AS mengenai caranya menekan Ihkwanul

Muslimin mulai mencari sekutu lain seperti Rusia untuk menggantikan posisi AS

di Mesir pada tahun 2015. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang

membuat AS tidak ingin mengeluarkan dana lebih untuk Mesir karena dinilai

kurang efektifnya tindakan tersebut untuk menjaga kepentingannya di Mesir.

Dengan adanya gabungan pendekatan soft dan hard power atau smart power,

Presiden Barack Obama menjadi leluasa dalam mengimbangi dana pengeluaran

untuk Mesir sesuai dengan kondisi Mesir. Namun di satu sisi, Obama tetap

memperlihatkan komitmennya dalam menjalin hubungan yang baik dengan Mesir

melalui berbagai kerja sama dalam aspek budaya, ekonomi, dan keamanan. Hal

tersebut menunjukkan bahwa Presiden Obama menggunakan pendekatan smart

power di Mesir demi menjaga posisinya di Mesir.


