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Abstract 

The US foreign policies represent reflection of domestic political reality spectrum. This 
article focussed influence of elite groups to overseas politics of the US to Islam nations 
or political Islam. Neoconservatism ( hawkish) represent a group which influence 
policies of George Walker Bush administration dominantly. Besides event 11 / 9, US 
foreign politicies behavior which confrontasionist, unilateralist and aggresive is also 
influenced by idea of this group. As a result US policies to moslem nations tend to use 
hardness of military / unilateralist and overrule human right values, democratize, justice, 
international law and international relation ethics. 

 

Pendahuluan 

Tragedi 11 September 2001, telah membawa dampak yang sangat fantastis dalam 

perputaran kebijakan global AS. Terutama perubahan esensi dalam pola politik luar negeri 

”polisi dunia” terhadap negara-negara Timur Tengah atau Islam politik pada khususnya, dan 

seluruh negara di dunia pada umumnya.   AS tetap menjalankan kebijakan yang kontroversial 

dan tidak lagi menempatkan isu demokrasi di dunia Arab. Di satu pihak, AS 

mendeklarasikan perang terhadap teroris yang sering kali melakukan kebijakan tidak 

demokratis dengan cara berkoalisi dengan rezim diktator atau semidiktator di Asia atau 

Timur Tengah dalam melancarkan perang terhadap teroris itu. Di pihak lain, para pejabat AS 

sering kali menegaskan bahwa tiadanya demokrasi berandil besar terhadap tumbuh 

berkembangnya radikalisme dan aksi kekerasan di dunia Arab. Maka, Pemerintah AS pun 
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mulai menyadari bahwa meredam kekerasan dan terorisme harus dibarengi penguatan dan 

penyebaran demokrasi di Timur Tengah. 

Kebijakan luar negeri AS merupakan produk dari spektrum menyeluruh dari realitas-

realitas politik dalam negeri. Fawaz A. Gergez melalui bukunya, America and Political 

Islam: Clash of Civilization or Clash of Interest?, secara khusus melakukan penelaahan 

mengenai kebijakan luar negeri AS terhadap negeri-negeri Islam dan gerakan Islam politik. 

Gergez memfokuskan analisisnya pada aspek pemikiran para elit yang mempengaruhi dan 

mewarnai pola kebijakan luar negeri AS. (Gergez, 1999). Di antara kelompok elit ini adalah 

lembaga eksekutif seperti presiden dan para penasihat terdekatnya, termasuk pula para 

birokrat keamanan nasional dari lembaga eksekutif, juga kekuatan politik dalam negeri, 

khususnya para pembuat opini dan kelompok penekan ( pressure group ). Di samping itu, 

ada pula pengaruh dari opini masyarakat, pers, kelompok kepentingan swasta, program 

akademis untuk pembuatan kebijakan, kelompok pemikir (think tank ), Kongres, dan 

lembaga-lembaga lainnya.  

Sementara itu, Kevin Philips dalam buku American Theocracy, The Peril and Politics 

of Radical Religion, Oil and Borrowed Money in the 21st Century (New York: Viking, 2006). 

Ia memulai argumennya dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat, tegasnya pemerintahan 

AS, tidak berada pada jalur yang benar. Berbagai polling dari berbagai lembaga  untuk 

menilai perjalanan politik dan pemerintahan AS dalam 40 tahun terakhir menunjukkan hasil 

yang mengejutkan: US is not on the right track, but on the wrong track. 

Ada tiga hal utama, menurut Philips, yang membuat AS berada pada jalur yang tidak 

benar, (1) meningkatnya kompleks supremasi dan keamanan yang berpusat pada minyak  (oil 

national security complex), (2) menguatnya pengaruh sayap kanan Kristen terhadap Gedung 

Putih, (3) meningkatnya utang nasional AS hingga mencapai 7,8 triliun  dolar AS. (Azra, 

Republika 5 Oktober 2006). 

Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan pada menguatnya pengaruh sayap 

kanan (Hawkish) dalam pengambilan kebijakan AS yang kemudian dikenal sebagai Neo 

Cons (neo-konservatif). 



 3

Kubu Konfrontasionis vs Akomodasionis  

Gergez memetakan berbagai penilaian masyarakat dan beberapa pandangan pribadi 

kalangan elit kebijakan luar negeri AS terhadap kebangkitan Islam politik. Pemetaan itu lebih 

banyak didasarkan pada peta kajian para akademisi politik di berbagai perguruan tinggi di 

AS. Meskipun banyak subyek yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS, kajian para 

akademisi merupakan subyek yang paling dominan. Merah-birunya kebijakan Washington 

sangat bergantung pada hasil kajian para akademisi politik tersebut.  

Islam politik yang dimaksud oleh akademisi AS dalam pembahasan ini adalah 

kelompok atau gerakan Islam yang menentang nilai dan budaya politik AS serta mengancam 

kepentingan nasional dan pertahanan-keamanan AS di dalam dan luar negeri. Islam moderat 

adalah kelompok yang dapat menerima nilai dan budaya politik AS. Topik tentang Islam 

politik telah menjadi isu paling dominan di panggung intelektual akademisi AS.  

Menurut Fawaz A Gerges (1999), ada tiga hal yang mendasari sikap Amerika 

terhadap apa yang disebutnya sebagai "Islam politik" tersebut.  

Pertama, AS tidak ingin terlihat tak bersahabat bagi negara-negara Islam. Ini 

dikhawatirkan akan memperparah sikap mereka terhadap Amerika. Para pejabat 

Amerika, menurut Gerges, tak mau mengulangi kesalahan yang dibuat saat menghadapi 

revolusi Islam di Iran.  

Kedua, AS ragu-ragu secara terbuka mendukung kelompok Islam mana pun, 

termasuk yang Islam moderat, kecuali jika menguntungkan bagi kepentingan regionalnya 

atau kepentingan sekutunya. Pejabat-pejabat Amerika mengidap kecurigaan besar pada 

tujuan kebijakan luar negeri para aktivis Islam berikut agenda mereka. Islam politik 

dianggap sebagai ancaman masa depan kepentingan AS, sedang Islam moderat sebagai 

jembatan kesuksesan kebijakan luar negeri AS. 

Ketiga, di dalam lingkaran para pembuat kebijakan luar negeri AS, terdapat 

sebentuk ketidakyakinan tentang kemungkinan terjadinya hubungan baik antara negara 

Islam dan demokrasi. Pandangan Amerika sudah dijejali dengan asupan-asupan implisit 
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mengenai perilaku politik Islam, melihat Islam revolusioner itu antidemokratis dan 

otoriter. Jadi, bukannya memberikan panduan kebijakan yang konkret, pernyataan-

pernyataan resmi AS jadinya berbentuk bahasa yang mendua dan bisa memunculkan 

beragam interpretasi.  

Gambaran mengenai sikap Amerika terhadap negara-negara Islam di atas sejalan 

dengan pandangan para pembuat opini di Amerika yang secara umum terbelah dua: kubu 

konfrontasionalis  dan kubu akomodasionis Kedua kubu, menurut Gerges, tampak seperti 

mengulang pertempuran, tapi di sini Islamisme menggantikan komunisme sebagai 

"musuh baru" atau "tantangan" bagi kepentingan-kepentingan vital Amerika. Hal ini 

seperti tesis Huntington tentang benturan antar peradabannya. (Huntington, 2001) 

 

1. Kubu Konfrontasionis.  

Asumsi dasar kubu konfrontasionis adalah bahwa Islam politik sejalan dengan 

totalitarian komunis yang anti-demokrasi dan anti-Barat serta berusaha menghancurkan 

tatanan Kapitalisme Barat yang sekular. Tokoh-tokoh konfrontasionis yang hasil kajiannya 

sangat berpengaruh terhadap Gedung Putih adalah Bernard Lewis, Gilles Kepel, Samuel 

Huntington, Amos Perlmutter, Daniel Pipes, dan sebagainya. Bernard Lewis dan Gilles 

Kepel, misalnya, menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak selaras dengan fundamentalisme 

Islam maupun dengan Islam itu sendiri. (Lewis, 1993)  

Menurut Amos Perlmutter, watak sejati Islam bukan hanya menolak demokrasi, tetapi 

sepenuhnya membenci dan memusuhi seluruh budaya politik demokratis; Islam merupakan 

sebuah gerakan revolusioner yang agresif, sama militan dan kejamnya dengan gerakan 

Bolshevik, Fasis, dan Nazi pada masa lalu. Islam tidak bisa didamaikan dengan Barat yang 

Kristen dan sekular. Karena itu, AS harus memastikan gerakan ini dilumpuhkan sejak lahir. 

(Gergez, 1999).   

Sedangkan Daniel Pipes menggambarkan Islam sebagai sebuah kekuatan yang 

atavistic dan militan yang didorong oleh kebencian terhadap pemikiran-pemikiran politik 
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Barat dan mengajak ke medan permusuhan sepanjang zaman. Menurutnya, Islam politik 

menentang Barat lebih keras dibandingkan dengan yang pernah dan sedang dilakukan 

Komunisme. Islam politik merupakan ancaman terbesar bagi Barat. (Pipes, 1995)  

Sementara itu, Jonathan Paris menggunakan teori efek domino untuk menggambarkan 

Islam politik ataupun fundamentalisme Islam. Menurutnya, satu-dua keberhasilan Islam 

politik dapat menjadi bola salju revolusioner yang bisa menembus semua perbatasan ke arah 

suatu umat yang lebih besar dan mencapai kesatuan melalui jihad. Ia menyerukan untuk 

menumpas kebangkitan Islam sebelum menyebar menjadi virus mematikan. (Gergez, 1999).  

Dari berbagai pendapat para pendukungnya, kubu Konfrontasionis berusaha 

menempatkan Islam politik tidak hanya sebagai musuh baru bagi Barat, tetapi juga musuh 

bagi seluruh manusia.  

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, konfrontasionis merekomendasikan dua hal 

kepada elit kebijakan luar negeri AS. Pertama, menciptakan kekhawatiran dan ketakutan 

publik dunia terhadap ancaman baru Islam. Dengan begitu, Islam mampu dijelmakan 

menjadi musuh bagi seluruh manusia. Kedua, menggandeng rezim-rezim otoriter di Timur 

Tengah. Meskipun rezim-rezim tersebut dianggap tidak demokratis dan memperlakukan 

rakyatnya dengan buruk, kelompok konfrontasionis memandang bahwa mereka dapat 

membantu Amerika untuk menetralkan ideologi Islam politik dan mengamankan kepentingan 

AS.  

2. Kubu  Akomodasionis.  

Kubu akomodasionis menolak deskripsi islamis yang digambarkan para 

konfrontasionis sebagai anti-Barat atau anti-demokrasi. Mereka membedakan tindakan-

tindakan kelompok oposisi politik islamis dengan minoritas ekstremis yang hanya sedikit. 

Gergez menyebut John Esposito dan Leon T. Hadar sebagai pelopor utama akomodasionis. 

Tidak seperti para konfrontasionis yang menganggap Islam politik sebagai ideologi utopis 

yang radikal, akomodasionis melihat kebangkitan Islam politik sebagai bagian kesadaran 

umat Muslim terhadap kepedihan sosial-ekonomi dan politik yang diterapkan Barat atas 

mereka. (Esposito, 1996).  
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Menurut para akomodasionis, dampak dari ketidakadilan kebijakan tersebut telah 

menimbulkan reaksi penolakan terhadap nilai-nilai universal Barat oleh banyak Muslim. 

Kaum Muslim mulai mengkhawatirkan bahwa perjuangan HAM dan demokratisasi oleh 

Barat merupakan alat baru yang diciptakan untuk memaksakan nilai-nilai Barat atas umat 

Muslim dan negeri-negeri Muslim dengan kedok nilai-nilai universal. (Gergez, 1999).  

Secara umum, kalangan akomodasionis memberikan tiga rekomendasi kepada elit 

kebijakan AS berkenaan dengan Islam politik. Pertama : mereka menganjurkan agar AS 

tidak menentang penerapan hukum Islam atau aktivitas gerakan Islam selama tidak 

mengancam kepentingan vital AS. Kedua : menciptakan ruang dialog dan kerjasama agar 

Islam politik bermetamorfosis menjadi Islam moderat. Hal ini diharapkan mampu 

memunculkan sikap akomodatif Islam politik terhadap nilai-nilai politik Barat. Ketiga : 

menyarankan agar elit kebijakan AS melakukan pendekatan inklusif terhadap Islam politik 

dan menghindari pendekatan eksklusif seperti pendekatan militer. Pendekatan ini mereka 

pandang dapat mengamankan kepentingan AS untuk jangka panjang.  

 

Neokonservatisme dalam Politik Luar Negeri AS 

Berakhirnya Perang Dingin (Cold War), memunculkan Amerika Serikat (AS) 

sebagai kekuatan tunggal dunia (The Sole Super Power). Namun munculnya AS sebagai 

satu-satunya negara adidaya ini dibarengi dengan perdebatan sengit di kalangan politikus 

dan pengambil kebijakan di negara tersebut mengenai karakter politik luar negeri yang 

akan dijalankan pasca Perang Dingin, yang uni-multipolar (Huntington, 1993), secara 

internasionalis  (multilateralis) ataukah berhaluan isolasionis (unilateralis).(Webber & 

Smith, 2002:112). Golongan internasionalis berpandangan bahwa dalam menjaga 

kepentingan AS di dunia global dan menjalankan hegemoninya (Pax Americana) pasca 

runtuhnya Sovyet sebagai pesaing, AS harus bertindak aktif dalam isu-isu dan 

keterlibatan di dunia internasional. Oleh sebab itu muncullah slogan AS sebagai “polisi 

dunia”. Dalam mencapai kepentingannya tersebut, golongan politik internasionalis 
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mengedepankan nilai-nilai kerjasama internasional dan cenderung low-politics issues 

misalnya: ekonomi, kebudayaan, perdamaian internasional serta kemanusiaan.  

Sedangkan haluan isolasionis menganggap bahwa AS tidak perlu terlibat 

mendalam di sistem dan isu-isu internasional, karena pasca runtuhnya Sovyet, AS tidak 

mempunyai ancaman yang berarti. Golongan ini berpendapat bahwa AS hanya terlibat 

dalam isu-isu dan sistem internasional ketika hal tersebut telah urgen dan benar-benar 

mengancam kepentingan AS (Notosusanto, 1996:110-111). Berbeda dengan 

internasionalis yang mengedepankan nilai-nilai kerjasama dan diplomasi internasional, 

isolasionisme lebih memilih cara-cara militer dan state-centric dalam mencapai 

kepentingan dalam politik internasional. 

Dalam postur politik AS, visi yang isolasionis dan unilateralis diidentifikasikan 

dengan Partai Republik dan kader-kadernya apabila memegang kekuasaan baik di 

legislatif (Kongres atau Senat) maupun eksekutif (Kepresidenan). Naiknya George 

Walker Bush pada Januari 2001, telah membuka era baru dalam politik luar negeri AS, 

yang sebelumnya dipegang oleh Bill Clinton dari partai Demokrat yang lebih condong 

bervisi internasionalis. Peristiwa pemboman gedung World Trade Center (WTC) dan 

Pentagon oleh jaringan terorisme Al-Qaeda –jika itu benar—  pada 11 September 2001 

adalah kunci pembuka bagi legitimasi kembali visi unilateralis, meskipun dalam 

perpolitikan di Senat dan Kongres golongan ini telah berkuasa sejak kemenangan di 

pemilu legislatif tahun 1994. “Perang terhadap Terorisme Global” dan senjata pemusnah 

massal dijadikan sebagai senjata atau ujung tombak serta semenanjung Timur Tengah 

sebagai area utama (battleground). Selanjutnya kebijakan keras pun dilakukan terhadap 

negara-negara yang dilabeli “Rogue Regime”  (rejim nakal) serta negara yang 

mempunyai perilaku yang tidak disukai pemerintahan Washington seperti Iran, Korea 

Utara, Libya, Syria dan Sudan. 

Perilaku politik luar negeri AS yang uniteralis dan agresif ini tidak hanya 

disebabkan karena peristiwa 11/9 saja, namun disebabkan faktor lain yang kuat 

pengaruhnya yaitu pemikiran dan kelompok yang disebut Neo-Conservative. Pandangan 

politik Neo-Konservatif pada masa Bush ini adalah sebuah paradigma baru dari politik 

Konservatif yang pernah menaungi politik global AS pada masa 1970-an, masa presiden 

Ronald Reagan. Kembali berkembangannya paham ini dimulai pada pertengahan 1990-
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an, tepatnya musim panas 1997, saat terbentuk sebuah institusi pemikiran (think-thank) 

Project for New America Century (PNAC)(www.cooperativeresearch.org). Selain PNAC 

terdapat pula pendukung politik Neo-Konservatif -yang disebut juga kelompok sayap 

kanan pemerintah (Hawkish)- lainnya yaitu American Enterprise Institute (AEI) sebuah 

think-thanks semacam PNAC, media-media anilisis atau forum ilmiah kebijakan seperti 

National Review, Commentary,  Carniege Endowment of International Peace, The 

Heritage Foundation dan Weekly Standard, serta media-media massa cetak dan televisi 

seperti The Washington Post, Wallstreet Journal dan Fox News Studios. 

Secara garis besar, pandangan mengenai politik konservatif dilandaskan kepada 

asumsi yaitu: penggunaan kekuatan militer dan melakukan politik secara uniteralis (jika 

mengharuskan) dalam mencapai kepentingan nasional demi mencegah tindakan atau 

ancaman dari negara-negara yang disebut autokrasi dan rejim berbahaya serta aktor-aktor 

non negara seperti terorisme internasional. Landasan politik Neo-Konservatif ini tertuang 

dalam sebuah blue-print yang dikeluarkan PNAC pada bulan September 2000 yaitu draft 

paper setebal 99 halaman berjudul Rebuilding America’s Defense: Strategy, Forces and 

Resources for a New Century. Konsep Neo-Cons ini dapat dijalankan dengan masif 

karena pemerintahan Bush menyandarkan politik luar negerinya pada kerangka realis –di 

mana pasca 11/09 ancaman terorisme dan senjata pemusnah massal dapat selalu terjadi— 

dan didukung dengan kekuatan hegemoninya, terutama dalam penggunaan kekuatan 

ekonomi dan militer secara unilateral. 

Berdasarkan draft paper itu disebutkan bahwa agenda utama AS di dunia adalah: 

mengganti rezim yang tidak disukai AS; penyebaran pasukan Amerika di Eropa Selatan, 

Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah; pembangunan pangkalan militer dan 

instalasi nuklir; serta penguasaan sumberdaya-sumberdaya alam di dunia. Piagam itu 

merupakan acuan global pemerintahan Bush. 

Politik neo-konservatif juga identikkan dengan kepentingan Yahudi atau negara 

Israel. Hal yang sangat menonjol dari isu ini adalah dengan dominannya peranan 

politikus Yahudi-Amerika dalam mempengaruhi dan menjadi pengambil kebijakan luar 

negeri dan pertahanan di Amerika Serikat, baik yang berada dalam lingkungan Gedung 

Putih ataupun di luarnya, misalnya pengaruh dari kelompok-kelompok penekan ataupun 

media-media ilmiah Yahudi-Amerika. Pada masa presiden George Walker Bush ini, 
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tokoh Yahudi-Amerika yang paling menonjol dan radikal adalah Richard Perle yang 

menjabat ketua Badan Pertahanan Nasional, link utama dari pembuatan kebijakan 

pertahanan dan keamanan AS, Pentagon, dan juga Williams Kristol sebagai intelektual 

yang menelurkan pemikiran-pemikiran politik Neo-Konservatif secara masif dalam 

perpolitikan di AS (Paper, 2004:4-7).  

Lobi-lobi organisasi Yahudi-Amerika yang mempunyai pengaruh paling kuat 

dalam menciptakan paradigma politik-nya adalah Jewish Institute for National Security 

Affairs (JINSA) serta American Enterprise Institute (AEI). Kelompok ini yang sangat 

kuat mempengaruhi kebijakan politik luar negeri AS masa presiden Bush Jr., terlihat 

dengan banyaknya anggota (members) dan alumni dari kelompok-kelompok ini yang 

masuk ke dalam administrasi kepresidenan Bush. Perle, seperti telah dijelaskan adalah 

ketua Badan Penasihat Keamanan, Dick Cheney orang nomor dua dalam kepresidenan, 

Paul Wolfowitz adalah penasehat keamanan, serta banyak lagi politikus golongan ini 

yang masuk dalam lembaga eksekutif di AS. (Ibid., 12-14). 

Kaum neokonservatisme secara kuat telah mempengaruhi penggunaan kekuatan 

ekonomi dan militer AS untuk mentransformasikan negeri-negeri dan region yang 

menjadi target strategis AS dari para pembuat kebijakan partai Republik. Selama tahun 

1990-an, kelompok-kelompok neokonservatif seperti Paul Wolfowitz, William Kristol, 

Donald Rumsfeld, Dick Cheney dan Richard Perle merancang suatu jaringan pengaruh 

melalui akses media dan birokrasi militer yang memampukan mereka menyediakan suatu 

kerangka kerja intelektual untuk memahami region Timur Tengah pasca serangan 9/11. 

Peristiwa ini dimanfaatkan kaum neokonservatisme untuk segera memahami apa yang 

terjadi dan kemudian menuduh gerakan-gerakan Islam, khususnya al-Qaida dan beberapa 

personal-personal muslim dan jamaah-jamaah lainnya sebagai produk dari suatu Islam 

radikal yang dikacaukan.  

Pasca 9/11 sikap politik luar negeri Amerika dinilai banyak kalangan dipengaruhi 

oleh sekelompok orang yang dikenal dengan Neokon. Neokon atau Neokonservatisme 

menurut Sahal adalah varian dari kelompok konservatisme di Amerika. Meski demikian, 

neokon seringkali dibayangkan oleh banyak orang sebagai jaringan rahasia dari 
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sekelompok elite intelektual yang mampu membajak agenda domestik dan luar negeri 

Amerika. (Sahal, 2006). 

Neokonservative adalah mayoritas Yahudi adalah kenyataan yang tak dapat 

ditampik. Pada mulanya mereka adalah sekelompok intelektual Yahudi yang berhaluan 

kiri jlulusan City College of New York pada pertengahan ’30-an dan ’40-an. Gagasan 

awal mereka banyak terpengaruh oleh kaum kiri yang percaya pada ide revolusi. Tetapi 

pada saat yang sama mereka juga membenci komunisme dan ingin memertahankan 

kapitalisme dan pasar bebas di Amerika. Irving Kristoll, salah seorang bapak Neokon, 

pernah menyebut kelompok ini sebagai “a liberal who had been mugged by reality”.  

Kekuatan lobi kelompok ini bukan saja ditunjukkan dalam serangan Israel 

terhadap Libanon, tetapi juga perang yang terjadi di Irak tahun 2003 lalu. Kelompok yang 

selalu berseberangan dengan kaum liberal Amerika ini, memandang Amerika sebagai 

negara besar yang harus bertanggung jawab pada negara lainnya. Kristol, misalnya, 

menganggap bahwa kepentingan nasional negara besar seperti Amerika ini tidaklah 

terbatas pada term geografis. Tetapi juga berkewajiban untuk menyelamatkan demokrasi 

di tempat-tempat lain sebagai ide universal yang dijunjung tinggi Amerika. Dari sinilah 

muncul gagasan “regime change”. (Mearsheimer & Walt, 2006) 

Kalangan neokonservatisme juga percaya bahwa Amerika sebagai negara 

superpower mempunyai tanggung jawab moral untuk menjadi pemimpin dalam tata dunia 

baru. Gagasan ini pula yang membuat Amerika gencar menghancurkan rezim Saddam di 

Irak. Meski serangan itu tidak membuahkan demokrasi sebagaimana yang dicita-citakan. 

 

Realitas Kebijakan AS  

Peristiwa 11/09 memang tak hanya memunculkan perubahan paradigma tentang 

“keamanan dan ancaman nasional,” khususnya bagi AS dan negara-negara sekutunya. 

Tapi juga telah berhasil memaksa kelompok neo-konservatisme –yang dikenal sebagai 

Hawkish- untuk menekan Bush agar merealisasikan doktrin pre-emptive strike, yaitu 
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suatu doktrin yang membenarkan AS untuk menghancurkan pihak mana pun yang 

potensial menjadi ancaman bagi keamanan nasional mereka. Artinya, siapa pun atau 

negara mana pun yang oleh AS dianggap “mengancam” harus dihancurkan terlebih dulu 

sebelum ancaman itu menjelma menjadi kenyataan. Kelompok ini dikenal luas memiliki 

hubungan sangat erat dengan AIPAC (American-Israeli Public Affairs Committee), yakni 

suatu kelompok lobi Yahudi paling berpengaruh di AS. 

AIPAC sedikitnya menyumbang US$3,5 juta untuk dana kampanye pemilu Bush-

Cheney melalui sejumlah perusahaan milik kaum Yahudi AS seperti Kellog, Brown & 

Root (KBR), Bechtel Group, Fluor Corp, Parsons Corp, Louis Berger Group dan 

Washington Group Internasional. AIPAC juga ikut berperan dalam menekan Mahkamah 

Agung AS agar memenangkan Bush ketika hasil akhir penghitungan suara pemilu 

menimbulkan kontroversi berkepanjangan disebabkan sangat tipisnya perbedaan jumlah 

suara yang diraih Bush dari saingannya, Albert Gore. Herannya, kemenangan Bush di AS 

segera disusul oleh kemenangan tokoh Yahudi ultra-radikal, Ariel Sharon, dalam pemilu 

Israel, Januari 2001. 

Belum setahun Bush berkuasa, terjadi serangan 11 September 2001 yang 

menghancurkan gedung WTC. Kemudian Bush segera memvonis “jaringan teroris 

muslim” Al-Qaeda sebagai pelaku utamanya dan mendeklarasikan “perang salib” yang 

kemudian diralatnya menjadi “perang melawan terorisme.” Banyak kalangan percaya, 

sekalipun Al-Qaeda dituduh sebagai pelaku utamanya, namun AIPAC diduga keras 

mengetahuinya. Terbukti, salah satu suratkabar Israel sendiri mengakui bahwa tak ada 

seorang pun warga Yahudi AS yang menjadi korban di WTC. Padahal WTC dikenal 

sebagai salah satu pusat bisnis dunia yang didominasi kaum Yahudi AS. 

Momentum 11/09 benar-benar dimanfaatkan oleh kaum Hawkish dan lobi Yahudi 

pro-Israel yang sudah berhasil menguasai Gedung Putih dan Pentagon. Mereka lantas 

menyusun daftar negara-negara yang harus dihancurkan dan dikuasai. Afghanistan berada 

di urutan teratas, kemudian Irak. Selain memang menjadi pangkalan Al-Qaeda, 

Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban merupakan salah satu negara yang tegas 

menerapkan hukum Islam. Karena itu, atas nama “perang melawan terorisme,” salah satu 
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negara termiskin di dunia ini akhirnya berhasil diluluhlantakkan pada Oktober 2001. 

Ribuan warga sipil menjadi korban keganasan mesin perang AS yang dikendalikan kaum 

Hawkish dan lobi Yahudi pro-Israel.   

Memang, peristiwa 11/09 itu setidak-tidaknya telah memunculkan dua fenomena 

yang sangat mewarnai percaturan politik internasional sejak tahun 2001. (Sihbudi, 2004). 

Pertama, makin meningkatnya ketegangan hubungan antara AS dan Dunia Islam, di 

mana “perang melawan terorisme” yang dideklarasikan AS pasca 11/09 semakin tak 

terkendali dan mengarah ke perang melawan kaum Islam “fundamentalis.” Ketegangan 

ini disulut oleh realitas bahwa 2 negara muslim seperti Afghanistan dan Irak dapat 

menjadi korban pembalasan aksi 11/09. Target selanjutnya ialah Negara-negara yang 

dianggap radikal dan tak mau tunduk pada kepentingan AS seperti Suriah, Iran dan 

Sudan. Selain itu, AS cenderung menyamaratakan semua kelompok muslim 

“fundamentalis” dengan “teroris”. Bahkan AS tak segan-segan menekan para penguasa 

yang dianggap sebagai sekutunya untuk “membasmi” gerakan atau kelompok 

“fundamentalis” muslim di negara-negara mereka. Akibatnya, di sejumlah negara terjadi 

ketegangan antara penguasa sekuler dengan para aktivis Islam seperti yang dialami 

Indonesia dan Pakistan. 

Kendati AS dan juga Inggris gagal membuktikan kebenaran tuduhan mereka 

terhadap kepemilikan senjata pemusnah massal (WMD) Irak dan keterkaitan Saddam 

Hussein dengan jaringan Al-Qaeda, namun dengan berbagai macam cara dan rencana 

untuk menyerang Iran, Suriah atau Sudan jelas bukan suatu pilihan yang diabaikan. 

Apalagi AS dianggap gagal total dalam operasinya di Irak, sehingga mereka 

membutuhkan “kambing hitam” baru di Timur Tengah. 

Kedua, kecenderungan uniteralisme AS yang makin kuat pada gilirannya makin 

melemahkan kredibilitas PBB di mata masyarakat internasional. Hal ini sungguh ironis 

bahwa PBB yang pembentukannya disponsori oleh AS sendiri guna menciptakan 

perdamaian dunia, kini justru menjadi lembaga internasional yang tak ada artinya di mata 

AS dan dunia. Sebabnya ialah uniteralisme AS menjadi sumber utama merenggangnya 

hubungan Washington dengan para sekutu utamanya di Uni Eropa, khususnya Perancis 
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dan Jerman, yang sejak awal menolak invasi ke Irak. Jadi, tantangan terhadap 

uniteralisme AS tak saja lantaran berkaitan dengan operasi militer atau aspek hukum 

internasional, melainkan juga karena kepentingan ekonomi negara-negara sekutu AS 

sendiri yang ikut dirugikan. 

Padahal disisi lainnya, uniteralisme AS juga dapat menjadi ancaman besar bagi 

negara-negara lemah karena AS cenderung tak lagi mempedulikan prinsip-prinsip HAM, 

demokrasi, keadilan, hukum internasional dan etika pergaulan antarbangsa. Ancaman 

terhadap keamanan internasional muncul dari Negara AS sendiri yang selalu mendukung 

Israel -sekutu utama AS- untuk terus mempraktekkan “terorisme negara” atas warga sipil 

Palestina. Disini tampak jelas bahwa AS menerapkan sikap standar ganda dalam 

masalah-masalah terorisme, HAM dan demokrasi.  

Berdasarkan buku Gergez (1999) kita bisa memahami bahwa umat Muslim dan 

negeri-negeri Muslim menjadi perhatian utama kebijakan luar negeri AS. Kebijakan ini 

secara garis besar menyangkut dua hal, yaitu politik dan ekonomi. Dalam bidang politik AS 

berupaya menanamkan demokratisasi di negeri-negeri Muslim untuk menetralkan ideologi 

Islam yang sedang diperjuangkan oleh Islam politik. Di samping itu, AS menggerakkan para 

penguasa negeri Muslim yang menjadi agen bonekanya untuk menghadang laju kebangkitan 

Islam politik di negeri-negeri Muslim. Adapun dalam bidang ekonomi, pada satu satu sisi AS 

menerapkan strateginya untuk menguasai kekayaaan alam negeri Muslim, sedangkan pada 

sisi lain AS menjerat negeri Muslim dengan utang luar negeri.  

Kesimpulan 

Ada beberapa hal penting dalam pembahasan ini. Pertama, AS telah mengerahkan 

segala kekuatannya untuk membendung laju kebangkitan Islam politik. Melalui berbagai 

kebijakan politiknya AS berusaha mencegah agar ideologi Islam tidak menjelma menjadi 

agenda perjuangan umat Muslim di dunia. Kajian akademisi pun difokuskan untuk 

mencermati geliat kebangkitan Islam politik ini.  

Kedua, kelompok intelektual konfrontasionis dan akomodasionis sebenarnya hanya 

berbeda cara dalam membendung Islam politik. Namun, mereka sepakat bahwa AS tidak 
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boleh membiarkan dan mentoleransi semua gerakan Islam yang mengancam kepentingan 

global AS. Hal ini, misalnya, tampak jelas pada kebijakan Bill Clinton yang banyak 

dipengaruhi oleh akomodasionis dan kebijakan George W. Bush yang didominasi oleh 

konfrontasionis.  

Ketiga, AS berupaya memecah-belah kaum Muslim dengan cara mengkategorikannya 

ke dalam kelompok Islam politik dan Islam moderat. Islam politik dipredikatkan kepada 

kaum Muslim yang menolak kebijakan politik liberal dan sekular AS. Islam moderat 

dialamatkan kepada kaum Muslim yang dapat mengadopsi politik liberal dan sekular 

tersebut.  
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