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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Kurdi merupakan salah satu dari sekian etnis minoritas Timur-Tengah yang memiliki 

budaya, tradisi dan bahasa tersendiri. Menurut Hennerbichler (2012) secara 

tradisional Kurdi dianggap berasal dari orang Iran berdasarkan pertimbangan 

linguistik, sedangkan berdasarkan penelitian antropolog membuktikan DNA awal 

Kurdi berasal dari imigran Aborigin yang kemudian mengalami Iranianisasi namun 

pada akhirnya pengertian Kurdi bukan merupakan Iran melainkan etnis tersendiri. 

Diperkirakan 32 juta orang Kurdi tinggal di ‘Kurdistan’ yang meliputi bagian-bagian 

dari Turki, Irak, Suriah dan Iran sekarang sebagai bagian dari Timur-Tengah 

(Phillips, 2015). Sedikit Kurdi memeluk agama kristen, ateis dan agnostik. Sementara 

kebanyakan orang Kurdi adalah Sunni Muslim dan bermadzab Syafi’i (Madzab 

Jurisprudensi), beberapa adalah Syiah, dan beberapa Yarsan (disebut juga Ahlul-Haq 

atau Kaka’i), Alawi atau Yazidi (King, 2015).  

Berpencarnya Kurdi di beberapa bagian negara, dalam penelitian ini hubungan Israel-

Kurdi tidak digambarkan menyatu hanya dengan “Kurdi” secara umum, namun 

hubungan Israel dengan Kurdi dimana etnis tersebut bermukim. Israel dengan KRG 

yang merupakan kelompok Kurdi Irak dan Israel dengan Rojava yang merupakan 

kelompok Kurdi Suriah. 

SKRIPSI POLITIK LUAR NEGERI...

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ATIKAH MUHAMMAD S.



2 

 

Ada dua perspektif mengenai gerakan Kurdi, pertama dari kelompok Kurdi yang 

menginginkan pendirian negara Kurdi, mereka menyebutnya nasionalis. Sedangkan 

pihak kontra menyebut ini adalah gerakan separatis. Penelitian ini akan menggunakan 

istilah “gerakan Kurdi” untuk menunjukkan netralitas.  

Gambar  1. Peta Posisi Wilayah KRG (Berwarna Biru) dan Israel  

 

Sumber: Nikkei (2014) 
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Gambar  2. Posisi Wilayah Rojava dan Israel 

 

Sumber: 123RF (t.t) 
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Gerakan Kurdi telah muncul sejak sebelum kesultanan Ottoman runtuh1. Kelompok 

yang mengklaim sebagai nasionalis selanjutnya semakin meningkat hingga berhasil 

menjadi salah satu aktor sentral yang berpengaruh pada perpolitikan Timur-Tengah 

namun tanpa kedaulatan. Kelompok Kurdi yang pro pendirian negara telah memiliki 

peta wilayah yang mereka impikan untuk didirikannya Kurdistan. Gerakan Kurdi 

menyebutnya Kurdistan atau Kurdistan Raya yang mana wilayah tersebut meliputi 

wilayah yang dimiliki Suriah, Irak, Iran dan Turki secara resmi. Jika tidak secara 

keseluruhan, bagian-bagian wilayah memperjuangkan kemerdekaan sendiri yang 

secara bertahap diharapkan menjadi Kurdistan Raya. Otomatis negara-negara tersebut 

menentang pendirian Kurdistan dan lebih memilih mempertahankan teritori 

negaranya yang bahkan gerakan serta perjuangan Kurdi merupakan terlarang. Inilah 

yang menyebabkan Kurdi sering mengalami tindakan represif dari pemerintah 

negara-negara tersebut. Kurdi Irak dan Suriah mengalami tekanan dari rezim yang 

berideologi sama, rezim Ba’ath. Baik Kurdi Suriah dan Kurdi Irak terjebak gerakan 

Pan-Arabisme yang digencarkan Hussein dan Assad. Kebijakan Anfal2 era Saddam 

Husein sejak tahun 1960-an hingga 1991 membawa misi pan-arabisme yang 

berdampak buruk pada Kurdi. Mayoritas etnis Kurdi dalam operasi Anfal dideportasi 

paksa dan orang-orang Arab di Irak selatan dipindahkan ke wilayah tersebut. Ini yang 

                                                
1 Syaikh Ubeydillah, pemimpin agama penting suku Kurdi memimpin gerakan 

perlawanan atas kabar yang mengatakan bahwa Sultan Abdulhamid II akan melepas 

Armenia yang mana teritorial Armenia nantinya termasuk wilayah-wilayah yang 

dihuni suku Kurdi. Pemberontakan Syaikh Ubeydillah tahun 1880, dapat dianggap 

sebagai salah satu nasionalis pertama kebangkitan gerakan Kurdi (Arakon, 2014).  
2 Anfal merupakan nama kode kampanye militer rezim Ba’ath Irak yang menyerang 

kaum Kurdi di Irak Utara.  
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menyebabkan kini banyak orang-orang Arab ada di perbatasan Anfal. Visi yang 

dibawa dalam kampanye Anfal adalah proses kontra-pemberontakan. Selain itu 

bertujuan untuk mematikan aspirasi otonomi Kurdi. Serangkaian proses pemindahan 

paksa Anfal secara bertahap meningkat menggunakan kekerasan, militer dan senjata 

kimia. Kurdi Suriah mengalami hal yang sama. Upaya yang diusulkan untuk 

memulihkan Arabisme di Jazira terutama untuk menciptakan ikatan Arab adalah 

mendeportasi Kurdi di sepanjang perbatasan Turki (Scott, 2017).  

Peta Kurdistan Raya: 

 

Gambar 3. Peta wilayah Kurdistan Raya (InstituteKurde, 2014) 

Kemunculan ISIS merupakan babak baru dalam perjuangan Kurdi Irak dan Suriah. 

Menghadapi otoritas pusat sekaligus ISIS menjadi tantangan gerakan Kurdi 

kontemporer. ISIS memerangi milisi Kurdi yang sekuler sehingga tentara Kurdi 
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berada di garis depan melawan ISIS. Selain untuk menumpas terorisme, Kurdi 

memperjuangkan hidup dan hak-hak minoritas Yazidi dan Kristen yang menjadi 

sasaran ISIS.  

Israel menjadi satu-satunya negara yang stand with the Kurds dan bersuara 

mendukung keinginan Kurdi untuk merdeka. Bahkan kedua pihak telah menjalin 

hubungan dan kerjasama beberapa dekade. Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud 

Olmert menegaskan hal tersebut sebagaimana berikut: 

“Well, needless to say, Israel has been friendly and a sympathizer of the Kurdish 

situation for many, many years. I had the priviledge of meeting with top Kurdish 

leaders when I was Prime Minister, and I hope that these relations will continue and 

the support of Israel will Continue for the Kurdish needs and aspirations” 

(Kurdistan24, 2018).  

Melihat Kurdi secara historis, Israel menganggap adanya persamaan nasib bangsa 

Israel sendiri dengan apa yang dialami Kurdi sehingga menjadikan Kurdi kawan. 

Genosida dan korban Pan-Arab yang secara umum dialami Kurdi dianggap mirip 

dengan holocaust. Sejak tahun 1900-an, Israel telah membantu gerakan separatis 

Kurdi. Pemberontakan Kurdi Irak tahun 1965-1975 mendapat bantuan mencakup 

amunisi, pelatihan tentara, dan senjata. Pemberontakan yang dilawan oleh kampanye 

Anfal menyebabkan Kurdi menderita. Setelah mendengar kemiskinan yang parah 

yang dihadapi rakyat Kurdi, Perdana Menteri Israel, Golda Meir, yang waktu itu 

adalah Menteri Luar Negeri, mengalokasikan Kurdi $100.000 pada 1963 (Dillon, 

2019). Namun hubungan Israel-Kurdi menjadi sulit setelah tahun 1975 yang mana 

Irak dan Iran menandatangani perjanjian Aljazair. Perjanjian ini berisi penyelesaian 
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sengketa perbatasan Irak-Iran namun Irak juga mempunyai tujuan untuk melemahkan 

gerakan Kurdi. Setelah perjanjian tersebut, hubungan Israel-Kurdi tetap terjalin 

namun yang membedakannya adalah menggunakan cara klendestin. Bahkan Knesset 

telah mengadakan forum hukum internasional yang didalamnya terdapat sub-forum 

khusus pembahasan hubungan negara Israel dengan rakyat Kurdi. Bagi Israel, Kurdi 

menjadi salah satu pusat untuk keamanan nasional ditengah negara-negara yang 

menolak kehadirannya. Kurdi merupakan pihak tepat bagi Israel untuk memiliki 

relasi jangka panjang di Timur-Tengah.  

Namun demikian ketika diteliti lebih dalam, rupanya Israel terhadap KRG terbilang 

lebih sering memiliki relasi. Pada tanggal 25 September warga Kurdi Irak Utara 

berhasil melakukan referendum untuk mendirikan negara independen yang lepas dari 

Irak. Meskipun mendapat penentangan dari Irak, hasil referendum tetap diumumkan. 

Pengumuman hasil referendum menyebutkan bahwa 92% dari 3,3 juta penduduk 

Kurdi dan non-Kurdi di tiga provinsi di Irak utara memilih untuk memisahkan diri. 

Lebih dari 92% dari sekitar 3 juta orang yang memberikan suara yang sah pada hari 

Senin memilih "ya" untuk kemerdekaan, menurut hasil resmi yang diumumkan oleh 

komisi pemilihan Kurdi pada hari Rabu (25 September 2017) (CNN.com, 2017). 

Israel merupakan negara yang terang-terangan mendukung kemerdekaan Kurdistan. 

Sebelum Kurdistan melakukan referendum, Netanyahu mengatakan bahwa Israel 

mendukung rencana etnis Kurdi untuk memisahkan diri dan membentuk negara baru. 

Selain itu, Israel memiliki kerjasama klendestin perdagangan minyak dengan KRG. 
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Disisi lain, politik luar negeri Israel terhadap Rojava tidak se-intens sebagaimana 

dengan KRG. Dukungan Israel terhadap Rojava terbatas hanya berupa statement yang 

mana ketika pihak Rojava meminta dukungan nyata, tidak ada jawaban dari Israel. 

Ketika Rojava dideklarasikan tahun 2013, Israel tidak mengeluarkan statement 

khusus sebagaimana pada referendum Kurdistan. Israel juga tidak melakukan langkah 

konkrit ketika terjadi invasi Turki pada 9 Oktober 2019 ke wilayah Rojava yang 

menyebabkan banyak korban Kurdi. Penulis juga tidak menemukan Israel membeli 

minyak dari Kurdi Suriah sebagaimana membeli dari KRG. Padahal baik KRG 

maupun Rojava menjual minyak untuk mengisi anggaran mereka demi melawan IS 

dan Otoritas pusat. Menarik melihat bagaimana sikap Israel terhadap kedua kelompok 

Kurdi yang secara umum dikenal sebagai sekutu Israel, Rojava tidak mendapatkan 

perlakuan sebagaimana lumrahnya KRG. Terlebih belum ada penelitian yang 

membahas perbedaan ini secara khusus.  

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

 Bagaimana sikap Israel terhadap dua kelompok etnis Kurdi yaitu Kurdi Irak 

(KRG) dan Kurdi Suriah (Rojava) ? 
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I.3 Tujuan Penelitian  

Sebagai satu-satunya negara di Timur-Tengah yang concern mendukung Kurdistan 

namun bagaimana sesungguhnya sikap Israel terhadap dua kelompok Kurdi yaitu 

KRG di Irak dan Rojava di Suriah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

alasan dibalik sikap yang dikeluarkan Israel tersebut.  

 

I.4 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka terkait penelitian ini dilakukan terhadap penelitian-penelitian yang 

terkait dengan kebijakan luar negeri Israel di Timur-Tengah terutama hubungan 

terhadap Etnis Kurdi. Apa yang menjadi latar belakang kebijakan luar negeri Israel 

kemudian dibawa kepada pengaruhnya atas perbedaan sikap terhadap KRG dan 

Rojava. Beberapa tulisan ini menjadi rujukan penulis dalam melihat dinamika 

tersebut.  

Bengio (2014) dalam penelitiannya Suprising Ties between Israel and the Kurds 

menjelaskan bahwa hubungan Israel dan Kurdi sangat kompleks sehingga dibutuhkan 

klasifikasi hubungan untuk memahami lebih lanjut yaitu hubungan antar-komunitas, 

hubungan antara orang-orang Kurdi Irak dengan orang-orang Turki, dan hubungan 

rahasia dengan hubungan terbuka. Persamaan mencolok Israel dan Kurdi adalah 

bahwa mereka merupakan etnis minoritas dari mayoritas di Timur-tengah yaitu Arab, 

Persia dan Turki serta mengalami kekerasan dalam beberapa era kekuasaan. 

SKRIPSI POLITIK LUAR NEGERI...

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ATIKAH MUHAMMAD S.



10 

 

Keduanya telah memimpin hidup dan mati berjuang untuk melestarikan identitas unik 

mereka, dan keduanya telah mendelegitimasi dan menolak hak atas suatu negara dari 

mereka sendiri. Pembentukan KRG atau Pemerintah Regional Kurdistan 

memudahkan pengembangan hubungan dengan orang Kurdi Yahudi Israel agar 

memiliki alasan kerjasama kedua belah pihak yaitu alasan sama-sama sebagai etnis 

Kurdi. Orang-orang Kurdi Israel memiliki perasaan yang kuat akan impian berdirinya 

negara Kurdistan. Bengio  melihat lebih banyak bangsa Kurdi di tempat lain 

mengingat etnis Kurdi mengalami diaspora dan yang populer selain di Irak, mereka 

juga berada di Turki, Iran dan Suriah. Kompleksitas hubungan Israel terjadi dengan 

etnis Kurdi di perbatasan Turki, Iran, Suriah yang jumlahnya sedikit.  

Lindenstrauss dan Eran (2014) dalam The Kurdish Awakening and the Implications 

for Israel menjelaskan lebih komprehensif daripada Bengio mengenai upaya-upaya 

Kurdistan di negara-negara selain Irak seperti Kurdi di Suriah. Eran tidak 

menjelaskan kebijakan-kebijakan atau perilaku Irsael secara mendetail, melainkan 

upaya-upaya yang dilakukan Kurdi di Suriah, Iran dan Turki untuk memperjuangkan 

Kurdistan Merdeka secara rinci yang kemudian hasil pemaparan tersebut menemukan 

implikasi terhadap Israel sebagai negara kawan Kurdistan. Eran juga berhasil 

menyajikan konflik diantara etnis Kurdi itu sendiri seperti kekecewaan warga 

Kurdistan Rojava pejuang Kurdi Suriah ketika Massoud Barzani, pemimpin 

tertingginya, membelot ke Turki tidak dipedulikan oleh otoritas KRG. Pejuang-

pejuang Kurdi di Suriah, Iran dan Turki berjumlah sedikit dan suara mereka 
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dibungkam oleh pemerintah setempat. Bahkan di Suriah dilarang memiliki nama 

Kurdi pada anak maupun tempat usaha. Nama-nama Kurdi di Suriah harus diubah 

menjadi nama-nama Arab. Keadaan ini jarang mendapat bantuan nyata baik dari 

Kurdistan Irak maupun Israel sehingga mereka kerap berjuang sendiri dengan jumlah 

orang yang kecil dan kekuatan terbatas. 

Latifi dan Jalalpoor (2017) dalam Analysis of Israel’s Foreign Policy Concerning 

Iraqi’s Kurdistan (2003-2015) menekankan bahwa kejatuhan Saddam Hussein 

merupakan titik balik pembaruan hubungan Israel dengan Kurdistan. Jatuhnya rezim 

Ba’ath Irak membuka kesempatan kerjasama Israel-Kurdistan dengan lebih intens. 

Metode analisis deskriptif yang digunakan, menemukan bahwa terdapat alasan politis, 

ekonomi untuk mengakses sumber daya dari sungai Nil ke sungai Eufrat serta sumber 

daya minyak dan mineral di wilayah Kurdistan, dan keamanan di Timur-Tengah 

menjadikan Israel mendukung Kurdistan untuk lepas dari otoritas Irak. Penelitian 

tersebut juga menganalisis bahwa dukungan Israel juga bertujuan untuk melemahkan 

pemerintah pusat Irak.  

Ketiga tinjauan literatur diatas menyimpulkan bahwa hubungan Israel dengan etnis 

Kurdi merupakan hubungan antar bangsa minoritas di Timur-Tengah yang saling 

mendukung untuk eksistensi dikarenakan perjuangan kedua belah pihak mendapat 

sikap kontra dari negara-negara regional. Israel memanfaatkan dukungan Kurdi 

sekaligus sumber daya alam wilayah Kurdistan. Begitupula dengan Kurdi yang 
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memanfaatkan dukungan Israel terhadap perjuangan gerakan Kurdi serta bantuan-

bantuan yang diberikan.  

 

I.5 Kerangka Pemikiran 

Peneliti mengaplikasikan pola pikir yang tersusun dalam kerangka pemikiran 

dibawah guna memahami permasalahan untuk menjawab penelitian ini. Acuan yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah tertulis sebagaimana berikut: 

I.5.1 Geopolitik: Konstruksi Makna Keamanan Nasional 

Kjellen (dalam Katehon, 2016) menyebutkan bahwa geopolitik merupakan ilmu 

mengenai hubungan antara negara dan ruang. Literatur geopolitik HI yang melihat era 

klasik dikenal memaparkan mengenai ruang, keamanan hingga survive demi 

keberlangsungan negara masih berlaku di era kontemporer non-tradisional. 

Geopolitik mengombinasikan antara sejarah dan geografi yang lantas menemukan 

korelasi keduanya. Dapat dikatakan sejarah politik menyumbang para ahli melakukan 

pengamatan geopolitik. Disisi lain, konteks geografis saja bisa digunakan dalam 

pembahasan isu internasional. Hal ini menggunakan perspektif geografi dan proses 

politik yang saling berinteraksi dinamis. Ini menyebabkan pemahaman bahwa 

peristiwa-peristiwa politiklah yang harus menyesuaikan diri dengan geografis jika 

ingin mencapai keberhasilan geopolitik. Keduanya, baik geografi maupun sejarah 

politik memiliki andil dalam pengamat dan pembuat keputusan geopolitik. Dalam hal 
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ini, geopolitik, sebagaimana akan dibahas secara lebih rinci, juga dapat dianggap 

sebagai wacana tentang politik dunia (Gokmen, 2010). 

Pemaparan lebih lanjut kerangka pemikiran dalam penelitian ini membahas menuju 

penjelasan keamanan nasional. Kajian keamanan berkembang tidak hanya seputar 

perang dan damai, namun mencakup eksistensi . Kaum konstruktivis memperluas 

gagasan keamanan berbeda dengan tradisional. Kaum constructivist ini 

mengembangkan critical security studies yang memandang konsep keamanan sebagai 

suatu konsep fleksibel yang tergantung dari roses securitization yang dilakukan aktor 

keamanan terhadap objek keamanan (Widjayanto, 2013). Masing-masing aktor 

mempunyai persepsi berbeda apakah suatu peristiwa mengandung ancaman pada 

keamanan atau justru tidak. Buzan (1998) menekankan perlunya mengidentifikasi 

ancaman secara komprehensif sehingga jika terdapat isu yang secara spesifik belum 

mengancam kedaulatan, maka itu tidak menjadi ancaman. Tindakan sebuah negara 

menghadapi satu ancaman dalam keamanan juga mengalami pergeseran makna yaitu 

tindakan berbeda sesuai situasi dan konteks sehingga menurut Cho (2009) 

konstruktivis keamanan dapat dikatakan memberitahu negara tentang apa yang harus 

dilakukan dan apa yang diharapkan. Jadi, masalah keamanan tidak hanya out there 

namun lebih harus diartikulasikan sebagai masalah oleh pelaku sekuritas 

(Eurokhmanoff, 2017).  

Selain membangun senjata, negara memiliki aliansi sebagai alternatif untuk 

keamanan nasionalnya terutama dalam rentang jangka panjang. Dahulu aliansi kerap 
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dikaitkan dengan sekutu militer sebagaimana yang didefinisikan Wolfer (1968) 

bahwa aliansi timbal balik bantuan militer antara negara-negara berdaulat. Pengertian 

klasik juga mengharuskan bahwa aliansi memiliki agreement resmi yang resmi 

ditandatangani. Makna sarat tradisionalis tersebut kini telah bergeser didukung 

munculnya fenomena proxy war merambah kawasan Timur-Tengah. Kausch (2017) 

mengatakan bahwa proksi memunculkan kelompok didalam negara yang didukung 

dan dilindungi oleh negara eksternal. Ini memperluas pengertian bahwa aliansi tidak 

harus dengan negara. Ketika mempertimbangkan aktor non-negara, definisi ini harus 

lebih longgar karena para pemimpin sering tidak memiliki kontrol yang sempurna 

atas organisasi mereka (Hasler, 2015). Kelompok di Timur-Tengah lantas dapat 

dianggap aliansi kendati bukan negara yang berdaulat.  Sifat cair aliansi 

mencerminkan penekanan tiga dinamika: oportunisme aktor lokal, permainan 

negative dari kekuatan-kekuatan regional, selalu siap untuk mengambil kerugian 

asalkan saingan mereka lebih besar dan maneuver taktis para aktor utama 

internasional (Lecha, 2017). Lebih lanjut, aliansi muncul berupa alliance of periphery 

yang dikemukakan Ben-Gurion sebagai salah satu strategi keamanan bagi Israel yang 

mencari dukungan ditengah kontra pendirian negara demi eksistensi hingga kini. 

Pencarian aliansi menyasar pada pihak yang biasanya berkonflik dengan pemerintah 

yang sah. Penulis melihat bahwa aliansi ini yang diniatkan sebagai kawan pada 

akhirnya bisa digunakan jika membutuhkan bantuan militer.   
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Kendati demikian, aliansi sebagai strategi keamanan tidak selalu membuat negara 

merasa terjamin. Kerangka pemikiran dari perspektif ini sejalan dengan pilihan 

rasional yang dimiliki negara. Untuk itu akan diperkuat dengan teori pilihan rasional, 

sebagai penghubung yang lantas membedakan politik luar negeri Israel terhadap 

KRG dan Rojava.    

I.5.2 Teori Pilihan Rasional 

Teori pilihan rasional dimaksudkan menjelaskan rasionalitas sebagai aktor kunci yang 

bertindak dengan mempertimbangkan tersedianya pilihan terbaik. Rational choice 

bukan merupakan studi singular melainkan sebagimana istilah Snidal (2012) yaitu 

large family of approaches. Jupille (2013) menulis dua asumsi yaitu pertama 

individualisme yang berasumsi bahwa individu merupakan unit dasar analisis sosial. 

Kedua adalah asumsi optimalitas yang menekankan logika tindakan konsekuensialis. 

Optimalitas biasanya diperkuat dengan menyusun tata cara beserta tujuan dalam 

pilihan tindakan yang akan mereka laksanakan.  Tidak boleh dilupakan bahwa 

rasionalitas hanya merujuk pada niat memaksimalkan preferensi atau nilai yang 

ditentukan (Beres, 2017). 

Ogu (2013) meringkas langkah-langkah Green (2002) dalam proses pilihan rasional 

menjadi enam tahap. Pertama mendefinisikan masalah yaitu mengidentifikasi aktor 

dan kendala yang dihadapi aktor tersebut. Kedua mengidentifikasi kriteria keputusan 

yang mana aturan keputusan dari setiap aktor akan menjadi ciri khas tersendiri. 

Ketiga adalah menimbang kriteria keputusan apakah konsisten. Tahap keempat 
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menghasilkan alternatif yang valid dengan melakukan prediksi atau memperkirakan 

implikasi keputusan. Kelima penilaian terhadap alternatif apakah prediksi sesuai 

dengan fakta lapangan. Terakhir merupakan perhitungan keputusan optimal, yaitu 

mengalkulasi prediksi dan implikasi keputusan kemudian melihat apakah prediksi 

tersebut sesuai dengan fakta lapangan serta menarik kesimpulan.  

Rational choice mengevaluasi perilaku negara terhadap keamanan nasional. Ketika 

menyangkut keamanan nasional, yang sering mempertaruhkan banyak hal, aktor 

diharapkan bersikap rasional dan mengeluarkan kebijakan yang cermat serta efisien 

diantara opsi alternatif. Ini menggunakan perspektif negara yang mana menghadapi 

peluang dan kendala. Negara sengaja membuat keputusan dengan 

mempertimbangkan hambatan serta peluang yang mungkin terjadi dan melalui 

pemahaman negara tentang lingkungan regional maupun internasionalnya. Dalam 

kasus Israel tentu negara-negara Arab dan non-Arab di Timur-Tengah. Lebih lanjut, 

ada tiga variable menurut yang mendorong negara mengeluarkan rational choice 

terkait keamanan yaitu motifasi, potensi material dan informasi. Motivasi 

diterjemahkan sebagai nilai-nilai negara yang menangkap tujuan dan kepentingan 

fundamental negara itu sendiri. Lebih lanjut, manfaat yang dilihat negara dalam 

keamanan akan mempengaruhi strategi. Material merupakan kemampuan militer 

relevan yang mempengaruhi kebijakan strategis. Pertimbangan oleh negara tidak 

hanya berasal dari militer domestik namun juga berasal dari kekuatan yang dibangun 

oleh lawan. Terakhir adalah informasi yang menunjukkan motif lawan. Informasi ini 
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penting karena mempengaruhi ekspektasi negara mengenai perilaku lawan yang 

lantas mempengaruhi negara. Intuisi dasar menyarankan bahwa masing-masing jenis 

variable ini – motif, potensi material, dan informasi tentang motif orang lain – 

seharusnya mempenaruhi pilihan strategi negara (Glaser, 2010). Ini menunjukkan 

tentang adanya respon selektif dan modifikasi keputusan yang compatible dalam 

situasi yang memerlukan tindakan berbeda. Analisis ini mengarah pada kesimpulan 

bahwa sementara para pemberontak dan aktor-aktor negara berperilaku rasional, 

rasionalitas mereka bergantung secara kutural dan historis, yang dapat dikatakan 

bahwa ia (subjek) mengambil bentuk yang berbeda dalam konteks yang berbeda 

(Brym, 2012).  

 

I.6 Hipotesis 

Melalui pemaparan rumusan masalah dan kerangka teori diatas, hipotesis dari 

penelitian ini menemukan bahwa untuk keamanan nasional, Israel telah membuat 

rational choice. Keputusan itu ditandai dengan perbedaan politik luar negeri terhadap 

Kurdi yang berupa:  

- Pertama, sikap Israel terhadap kelompok Kurdi KRG adalah bentuk aliansi 

periphery, karena Israel melihat bahwa hubungan dengan KRG membawa dampak 

yang positif bagi keamanan Israel.  
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- Kedua, sikap Israel pada Rojava karena Israel melihat bahwa hubungan dengan 

Rojava akan membawa posisi Israel tidak menentu yang belum terdeteksi 

konsekuensi positif yang akan diperoleh Israel. Hal ini dipengaruhi situasi domestik 

Suriah dan Rojava itu sendiri. 

 

I.7 Metodologi Penelitian 

Metodologi riset politik luar negeri penelitian ini menggunakan cara kualitatif yang 

mana berangkat dari operasionalisasi konsep untuk dimanfaatkan sebagai bahan 

menjelaskan dan memahami suatu peristiwa.  Metode riset ini didukung oleh sumber 

dan literature yang relevan.  

I.7.1 Operasionalisasi Konsep 

I.7.1.1 Alliance of the Periphery 

Aliansi Periferi merupakan strategi kebijakan luar negeri untuk Israel yang dicetuskan 

oleh PM pertama Israel Ben-Gurion. Namun, Konsep tersebut pertama kali 

diperkenalkan sebelum berdirinya Israel oleh Baruch ‘Uziel yang disampaikan pada 

materi-materi perkuliahan yang selanjutnya mendorong Kementrian Kebijakan Luar 

Negeri. Berangkat dari analisis bahwa Liga Arab tidak mentolerir berdirinya ‘negara 

asing’ di Timur-Tengah, doktrin Periferi menekankan untuk membangun kedekatan 

dengan negara-negara Timur-Tengah non-Arab sebagai orientasi politik jangka 

panjang. Namun selain dengan negara-negara, strategi ini juga menyasar kelompok 
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etnis. Etnis dan sekte minoritas selalu menjadi perhatian Israel. Gerakan sektarian 

yang mengklaim menjadi korban penindasan dari pemerintah disorot. Pelanggaran 

HAM, kegiatan terorisme dan genosida dijadikan isu yang mendapat perhatian lebih. 

Melalui isu tersebut etnis memperjuangkan berbagai gerakan dan aktivitas untuk 

mendapatkan keadilan, otonomi, federasi hingga dalam tingkat ingin memisahkan diri 

yang bertujuan pendirian negara independen. Israel mendukung gerakan-gerakan 

tersebut baik statement, atau bantuan humanitarian hingga senjata untuk melancarkan 

kepentingan. Idenya adalah untuk membentuk "aliansi periferi dan minoritas" itu 

akan mencakup "orang-orang Yahudi di tanah Israel, orang-orang Maronit di 

Lebanon, orang-orang Alawi di Suriah utara, Turki, Yunani, Armenia, orang-orang 

al-Jazira (mungkin etnis minoritas di Irak utara), Kurdi, Asyur, dan Persia (Bengio, 

2004).  

Israel secara eksplisit menggunakan strategi ini di Timur-Tengah untuk Turki dan 

Shah Iran. Era kontemporer, penstudi HI mengemukakan pandangan New Alliance of 

the Periphery. Alpher (2017) membagi Aliansi Periferal menjadi tiga waktu. Pertama, 

masa awal pendirian Israel yang bergejolak dan mendapat penolakan negara-negara 

Arab. Kedua, masa konflik ganda terkait revolusi Islam Iran sekaligus perdamaian 

dengan Yordania dan Mesir. Ini merupakan peristiwa yang mana Israel kehilangan 

dukungan Iran namun disisi lain awal mula meningkatnya hubungan dengan Arab. 

Ketiga merupakan masa ketika dan setelah gejolak Arab Spring yang memunculkan 

milisi politik islam. Ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai doktrin 
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Periferi era kontemporer ditengah konflik asimetris. Perang saudara Yaman, 

Pemerintah Turki yang Islam religius, Nuklir Iran, Hizbullah, Teroris ISIS dan 

persepsi ancaman lainnya. Dimensi baru ini mendorong Aliansi Periferi baru yang 

lebih dinamis dengan meningkatkan hubungan strategis dan kerjasama non-formal. 

Reformasi pengertian ini juga mencakup Israel harus berperan mendamaikan etnis-

etnis minoritas yang berkonflik misalnya Kurdi dengan bangsa Asyur. Hal ini untuk 

membuka peluang-peluang kerjasama dan dukungan strategis bagi Israel itu sendiri. 

Tanpa memandang pihak yang bersalah dalam pertikaian entitas tersebut atau 

memiliki sikap anti-semit, Israel menjaga netralitas, apalagi ini merupakan entitas 

bukan negara. Persaingan ini berarti bahwa Israel berpotensi memiliki banyak 

peluang dan pengaruh, dan kemampuan untuk membuat perdamaian di antara 

keduanya (Shufutinsky, 2017).       

1.7.1.2 Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional 

Kepentingan nasional merupakan minat khusus yang didorong oleh motivasi negara 

yang bisa berasal dari kepentingan kelompok atau ideologi negara. Negarawan dan 

para scholar HI  menyebut kepentingan nasional untuk mendeskripsikan aspirasi dan 

tujuan negara berdaulat dalam kancah internasional. Dalam bentuk yang paling 

sederhana, kepentingan nasional adalah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari 

satu negara berdaulat dalam kaitannya dengan negara berdaulat lainnya yang terdiri 

dari lingkungan eksternal (Nuechterlein, 1976). Komposisi kepentingan negara terkait 

dengan aktor, interaksi politik dan berbagai tujuan antara lain politik, ekonomi dan 
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sosial. Kepentingan nasional juga melihat dampak distribusi kepentingan negara dan 

hasil akhir. Intensifitas kemudian memiliki tingkat kepedulian terkait berbagai 

kepentingan nasional. Realis berpendapat bahwa semua negara memiliki 

“kepentingan nasional vital” untuk memastikan integritas fisik dan wilayah mereka 

(Wu, 2017). Dalam penelitian ini yang dimaksudkan vital merupakan kepentingan 

nasional keamanan dan ekonomi. Misalnya dalam kepentingan inti terkait ekonomi, 

negara akan mencari wilayah penyedia sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan 

dalam hal lain, misalnya, keamanan, negara memenuhi kebutuhan yang terkait 

dengannya seperti militer, senjata, dan aliansi. Alasan bahwa kepentingan keamanan 

dan ekonomi dilihat sebagai kepentingan vital adalah karena negara akan berjuang 

untuk mengamankan keuntungan politik atau ekonomi mereka ketika negara tersebut 

meramalkan bahaya (Wu, 2017).  Dalam kaitannya dengan Israel, kepentingan 

nasional menyangkut keamanan di Timur-Tengah. Keamanan energi yang dibutuhkan 

Israel dari pihak lain seperti minyak dari pihak Kurdi karena Israel sering mengalami 

kesulitan berbagi pipa saluran minyak dengan negara-negara Arab.3 Selain itu, Israel 

juga memiliki kepentingan di Suriah yang merupakan wilayah yang didalamnya juga 

terdapat etnis Kurdi Suriah. Kepentingan keamanan Israel di Suriah terkait dengan 

kehadirian Hizbullah yang kerap menerima transfer senjata dari Iran dan berusaha 

untuk meminimalisir kiriman-kiriman bantuan untuk pasukan Hizbullah. Situasi yang 

tidak membawa benefit atau keuntungan yang jelas bagi kepentingan nasional suatu 

negara, akan mempengaruhi sikap negara terhadap hal tersebut termasuk 

                                                
3 Lihat bab II.3  
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mengeliminasi pihak dari sebuah bantuan oleh negara yang bersangkutan meskipun 

pihak tersebut meminta bantuan.  

 

I.8. Tipe Penelitian 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini merupakan eksplanatif yang mana 

bertujuan menjelaskan mengapa suatu isu dapat terjadi atau sesuai dengan rumusan 

masalah bahwa penelitian ini menjawab pertanyaan sebab-akibat. Variabel yang 

dihubungkan adalah relasi antara negara dengan wilayah atau kelompok dalam 

negara, dalam hal ini relasi Israel-KRG dan Israel-Rojava sehingga muncul 

penjelasan mengenai Politik Luar Negeri Israel terhadap keduanya.  

 

I.9. Jangkauan Penelitian 

Penelitian ini mengambil jangkauan mulai tahun 2013 berdasarkan pertimbangan dua 

hal yaitu pertama bahwa Israel melakukan serangan udara ke wilayah Suriah.4 Kedua 

bahwa pengusulan otonomi Rojava dilakukan pada tahun 2013 disusul deklarasi 

otonomi dan pendirian pemerintah wilayah pada tahun yang sama. Jangkauan 

penelitian ini berakhir pada November tahun 2019. 

 

                                                
4 Lihat bab III.4 
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I.10. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data dan acuan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. 

Data yang dihimpun berasal dari internet yang berupa naskah, buku, jurnal, koran, 

majalah, opini peneliti sebelumnya, makalah, artikel, media sosial resmi pemerintah 

setempat.  

 

I.11. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif. 

Data-data kepustakaan yang diperoleh digunakan sebagai informasi kemudian saling 

dikaitkan untuk memahami perbedaan pendapat peneliti terdahulu sehingga dapat 

menjelaskan kebenaran atau sebaliknya. 

 

I.12. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terbagi menjadi empat bab yang terdiri dari:  

 Bab I: merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, Hipotesis dan 

metodologi penelitian yang dapat diterima secara ilmiah.  
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 Bab II: menggambarkan hubungan Israel dengan KRG  dan aktivitas yang 

melibatkan kedua pihak. Bab ini menyoroti politik luar negeri Israel terhadap 

KRG sebagai bentuk Alliance of Periphery.  

 Bab III: menganalisis politik luar negeri Israel terhadap Rojava sebagai upaya 

keamanan nasional Israel dan faktor Rojava itu sendiri yang didukung dengan 

bukti-bukti empiris dan fenomena perang sipil Suriah. 

 Bab IV: merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh 

penjabaran penelitian. 
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