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Prolog
Obama: Tutankhamon Baru Dunia (?)

The United States played a role in the overthrow
of a democratically elected Iranian government.
(Pidato Obama di Kairo)

4 Juni 2009

Kairo, yang biasanya padat dan bising, pagi itu sangat sepi dan teratur. Ada tamu besar
yang akan datang hari itu: Presiden AS ke-44, Barack Husein Obama. Beberapa jalanan
utama yang akan dilalui Sang Presiden ditutup untuk umum dan dikawal polisi
berseragam putih. Sebagian besar dari 18 juta penduduk kota itu memilih tinggal di
rumah daripada berpergian di tengah jalanan yang diblokir di sana-sini. Bahkan terminal
bus di dekat Mesjid Sultan dipindahkan supaya tak ada keramaian di mesjid kuno yang
akan dikunjungi Obama itu. Tak heran bila Al Dastour, koran independen terbitan Kairo
menulis headline, “Hari Ini Obama Datang Ke Mesir Setelah Mengevakuasi Warga
Mesir”.
Di pasar Khan Al Khalili, Kairo, toko-toko souvenir menjual plakat metal bergambar
wajah Pharaoh (Firaun)1 dengan tulisan “Obama, Tutankhamon Baru Dunia”.
Tutankhamon adalah Firaun terakhir Dinasti Kedelapanbelas Mesir, hidup pada tahun
1333-1324 sebelum Masehi. Konon dia raja yang berhasil memimpin Mesir melewati
masa krisis. Dan agaknya, menurut versi pembuat souvenir itu, Obama adalah
Tutankhamon baru yang memimpin dunia yang saat ini sangat dipenuhi oleh krisis,
konflik, dan pertumpahan darah.

Universitas Al Azhar, pukul 13.10 waktu Kairo. Obama menyampaikan pidato yang
ditunggu-tunggu banyak kalangan, terutama di dunia muslim. Tim Obama jauh-jauh hari
telah menyebarluaskan rencana pidato ini, menyebutnya sebagai pidato bersejarah, dan

merencanakan segala sesuatunya dengan matang, termasuk menjalin kerjasama dengan
berbagai stasiun televisi di Timur Tengah untuk menyiarkan pidato itu secara langsung.
Dan benar. Ini adalah pidato yang sangat bersejarah.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada seorang Presiden Amerika yang sedemikian
rendah hati mengakui, bahwa kolonialisme telah mengabaikan hak dan kesempatan kaum
muslimin. Dia mengakui, negara-negara mayoritas Muslim terlalu sering diperlakukan
sebagai bawahan tanpa dipedulikan aspirasinya. Untuk itu, Obama menyatakan ingin
memulai era baru hubungan AS-Dunia Islam berlandaskan persamaan interes. Obama
mengatakan, ”Islam adalah bagian dari Amerika. Dan saya percaya bahwa Amerika
menyepakati fakta bahwa apapun ras, agama, atau pos kehidupan, kita semua memiliki
aspirasi yang sama, yaitu hidup dalam perdamaian dan keamanan; untuk mendapatkan
pendidikan dan bekerja secara terhormat; untuk mencintai keluarga, komunitas, dan
Tuhan kita.”2
Untuk pertama kalinya sejak berdirinya Israel, ada seorang presiden Amerika yang
mengakui penderitaan bangsa Palestina. Kata Obama, “Tidak bisa dipungkiri bahwa
bangsa Palestina, Muslim dan Kristen, telah menderita dalam mendapatkan sebuah tanah
air. Selama lebih dari 60 tahun, mereka menjalani penderitaan karena terusir.3 Obama
bahkan memosisikan Hamas sebagai organisasi yang sejajar dengan Israel. Sudah bukan
rahasia, dalam diplomasi luar negeri AS, Hamas selalu diposisikan sebagai organisasi
teroris dan sempalan. Dalam upaya penyelesaikan konflik Israel-Palestina, AS selalu
berdialog dengan Pemerintahan Otoritas (yang dikuasai partai Fatah) dan mengabaikan
Hamas sebagai partai pemenang pemilu parlemen 2005; yang oleh pengamat
internasional disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis di Timur Tengah.
Namun kini, Obama mengatakan, “Hamas memang memiliki dukungan dari sebagian
bangsa Palestina, tetapi mereka juga harus mengakui bahwa mereka memiliki tanggung
jawab untuk memainkan peran dalam memenuhi aspirasi bangsa Palestina. Hamas harus
menghentikan kekerasan, mengakui kesepakatan di masa lalu, dan mengakui hak

eksistensi Israel. Pada saat yang sama, Israel harus mengakui bahwa sebagaimana hak
eksistensi Israel tidak bisa diingkari, hak eksistensi Palestina juga tidak bisa diingkari.”
Dari enam isu pokok yang disampaikan Obama, dua diantaranya, jelas ditujukan kepada
Iran.
“Selama bertahun-tahun, Iran telah mendefinisikan dirinya sendiri, sebagian,
dengan perlawanannya terhadap negara saya. Dan kenyataannya, ada sejarah yang
riuh-rendah di antara kami. Di tengah era Perang Dingin, AS memainkan peran
dalam penggulingan sebuah pemerintahan Iran yang dipilih secara demokratis.
Sejak revolusi Islam, Iran telah memainkan peran dalam penyanderaan dan
kekerasan melawan tentara dan rakyat sipil AS.”
”Alih-alih terjebak dalam masa lalu, saya telah menjelaskan kepada para pemimpin
dan rakyat Iran, bahwa bangsa saya sedang bersiap untuk maju. Pertanyaannya
sekarang bukanlah apa yang dilawan Iran, melainkan masa depan seperti apa yang
ingin dibangun Iran… Kami bersedia maju [berunding] tanpa syarat, dengan
landasan saling menghormati.”
Bahkan, terkait isu senjata nuklir Iran, untuk pertama kalinya ada Presiden AS yang
mengakui ketidakadilan tentang kepemilikan senjata nuklir. Menanggapi protes Iran (dan
sebagian negara lain), “Mengapa Israel yang terbukti memiliki minimalnya 200 hulu
ledak nuklir dibiarkan, tapi Iran yang hanya ingin menguasi teknologi nuklir untuk
pembangkit listrik dihalangi,” Obama mengatakan, “Saya memahami mereka yang
protes; mengapa sebagian negara memiliki senjata [nuklir] dan sebagian lain tidak. Tidak
ada satupun negara yang berhak memilih, negara mana yang boleh memiliki senjata
nuklir. Dan karena itulah saya dengan tegas menyatakan komitmen Amerika untuk
mewujudkan dunia dimana tak ada satu negara pun yang memiliki senjata nuklir. Dan
negara manapun, termasuk Iran, harus memiliki hak untuk mengakses tenaga nuklir
damai sepanjang menaati tanggung jawabnya [yang termaktub dalam] Perjanjian NonProliferasi Nuklir.”

Beralih dari topik nuklir Iran, Obama membahas masalah demokrasi. Secara tersirat,
‘nasehat’ demokrasi Obama terlihat ditujukan kepada para petinggi Lebanon yang empat
hari kemudian, dan Iran yang delapan hari kemudian, akan menyelenggarakan pemilihan
presiden.
“Saya sangat percaya bahwa semua orang merindukan beberapa hal yang pasti:
kemampuan untuk mengungkapkan isi pikiran Anda dan menyatakan pendapat
tentang pemerintahan Anda, keyakinan dalam hukum dan keadilan, pemerintahan
yang transparan dan tidak mencuri dari rakyatnya, kebebasan untuk hidup
sebagaimana yang Anda inginkan... Anda harus mempertahankan kekuasaan
melalui kesepakatan, bukan kekerasan. Anda harus menghormati hak-hak kaum
minoritas dan bergabung dalam semangat toleransi dan kompromi. Anda harus
meletakkan kepentingan bangsa dan proses politik yang legal di atas kepentingan
partai Anda. Tanpa melakukan hal-hal ini, pemilu saja tidak akan menciptakan
sebuah demokrasi sejati.”
Obama Effect
Sejak naik daunnya Obama, muncul istilah “Obama Effect” atau “Efek Obama”, yaitu
meluasnya dukungan kepada Obama, baik di Amerika maupun di dunia. Demam Obama
melanda tua-muda di Indonesia hingga Kenya. Obama dielu-elukan oleh penduduk
Beijing hingga Khartoum. Tentu saja, tak boleh dilupakan, “Efek Obama” bisa jadi
muncul berkat bantuan industri advertising yang canggih, yang menyedot kocek tim
Obama sebesar 75 juta dollar, penggunaan jejaring sosial di dunia maya, seperti
Facebook dan Twitter, dan peran para jurnalis yang tak segan-segan memuji-muji Obama
sebagai sosok messiah yang akan menyelamatkan dunia.
Survey Tahunan Dunia Arab, yang diselenggarakan University of Maryland bekerjasama
denga Zogby International dan Anwar Sadat Chair for Peace and Development, dalam
survey April-Mei 2009, menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk negara-negara
Arab memandang positif terhadap Obama dan pemerintahan baru AS.4 Pidato Obama
yang penuh empatik di Kairo, bisa dipahami dalam konteks ini. Dunia telah terpukau oleh

Obama. Dan Obama ingin menggunakan pesonanya untuk menggandeng tangan Dunia
Islam agar kembali bersahabat dengan Barat. Alih-alih menggunakan taktik ancaman ala
Bush, kini Obama ingin menggunakan taktik bujukan.
Robert Dreyfuss jurnalis dari The Nation, mengomentari pidato Obama dengan
mengatakan, ada tiga tes untuk membuktikan ketulusan pidato Obama.5 Pertama, bila
pemilu di Lebanon ternyata dimenangkan oleh aliansi Hizbullah, situasi akan sulit bagi
Obama. Jika Obama menolak berunding dengan kelompok militan itu, tentu akan
menjadi langkah mundur bagi atmosfer positif yang dibangun Obama melalui pidatonya
di Kairo. Tes kedua, adalah bila pemilu di Iran dimenangkan oleh Ahmadinejad yang
telah dicap Barat sebagai ‘pengingkar Holocaust’ (perlu dicatat, ‘dosa’ mengingkari
Holocaust bagi dunia Barat lebih besar daripada dosa mengingkari Tuhan). Obama tentu
sulit menjilat ludahnya sendiri, menolak berunding dengan Teheran, setelah di Kairo
menyatakan, “dan kami bersedia melangkah maju tanpa pra-syarat dengan landasan
saling menghormati.” Tes ketiga, terkait dengan penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Tes pertama berlalu dengan keuntungan bagi Obama. Guardian menurunkan berita
dengan judul “Lebanon Merasakan Efek Obama” yang isinya menilai bahwa pidato
Obama di Kairo telah ditangkap dengan baik oleh bangsa Lebanon dan mereka
menjatuhkan pilihan kepada kelompok pro-Barat. Harian itu mengakhiri liputannya
tentang Lebanon dengan menulis, “Sangat mungkin bangsa Iran yang menyaksikan
[pemilu Lebanon] akan terdorong untuk keluar dan memilih kandidat yang reformis dan
bersahabat baik dengan Barat dalam pemilu hari Jumat mendatang. Lebanon mungkin
menjadi awal dari “efek Obama”. 6
Obama juga mengaitkan kemenangan kubu pro-Barat di Lebenon dengan pidatonya di
Kairo. Pada hari Jumat 12 Juni, tepat hari pelaksanaan pemilu di Iran, Obama berkata,
“Setelah pidato yang saya sampaikan di Kairo, kami mencoba mengirim pesan yang jelas,
bahwa kami pikir, ada kemungkinan perubahan, dan Anda tahu, pemilu adalah
[kesempatan] bagi bangsa Iran untuk memutuskan. Sebagaimana terbukti di Lebanon,
juga bisa terbukti di Iran, yaitu bahwa kita melihat masyarakat menginginkan
kemungkinan baru.”7

Perang Mulut Obama-Ahmadinejad
Namun tampaknya, “Efek Obama” tak efektif di Iran. Kandidat incumbent, Ahmadinejad,
meraih 63% suara. Lawannya, Mir Hussein Mousavi, yang dipuji Obama, sebagai sosok
yang ‘mampu menangkap keinginan rakyat yang ingin terbuka kepada Barat’8, hanya
berhasil meraih suara setengahnya. Sebenarnya, perolehan suara Ahmadinejad dua kali
lipat dari suara yang diperoleh Mousavi bukanlah hal mengejutkan, karena sebagaimana
dilaporkan Washington Post, sebuah survey yang didanai oleh Rockefeller Brothers Fund
memang menunjukkan bahwa rakyat Iran memilih Ahmadinejad dua kali lebih banyak
daripada mereka yang memilih Mousavi.9
Setelah 10 hari bersikap netral menyikapi kerusuhan pasca pemilu Iran—yang menurut
pemerintah Iran justru didalangi oleh AS persis seperti kudeta tahun 1953—akhirnya
pada 23 Juni, Obama terang-terangan mengecam pemerintah Iran dan mendukung para
demonstran.
“AS dan komunitas internasional telah terkejut dan sakit hati oleh [aksi] ancaman,
pemukulan, dan pemenjaraan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir [di Iran].
Saya sangat mengutuk tindakan yang tidak adil ini dan saya bergabung dengan
bangsa Amerika untuk meratapi setiap nyawa yang hilang [di Iran]. Di tahun 2009,
tidak ada tangan besi yang cukup kuat menghalangi dunia untuk menyaksikan
protes damai demi menentang ketidakadilan. Kami menyaksikan kehormatan
puluhan ribu bangsa Iran yang berpawai dalam diam. Kami melihat orang-orang
dari berbagai usia mengorbankan apa saja untuk memperjuangkan agar suara
mereka dihitung dan didengar... Seperti yang saya katakan di Kairo, menekan ide
tidak pernah berhasil membuat ide itu lenyap. Bangsa Iran punya hak universal
untuk bicara dan berkumpul. Jika pemerintah Iran mencari respek dari komunitas
internasional, mereka harus menghormati hak-hak itu dan mendengarkan kehendak
rakyatnya sendiri. Mereka harus memerintah dengan kesepakatan, bukan kekerasan,
dan inilah yang diinginkan bangsa Iran, dan bangsa Iran sendiri yang akan
mengadili tindakan pemerintahan mereka.10

Kecaman Obama dijawab Ahmadinejad keesokan harinya.
“Tuan Obama telah membuat kesalahan dengan mengatakan hal-hal seperti itu...
Apa Anda ingin berunding dengan nada seperti itu? Apabila itu pendirian Anda,
tak ada lagi yang tersisa untuk dirundingkan. …Pertanyaan kami untuk Obama
adalah mengapa dia jatuh pada jebakan ini dan mengatakan kata-kata yang sama
dulu diucapkan oleh Bush? ...Mereka [AS] tidak memahami bahwa 70 juta rakyat
[Iran] berdiri di hadapan mereka, dan saya katakan pada mereka [AS] bahwa
semua orang yang ikut pemilu dan semua orang Iran akan berdiri melawan mereka.
Sebuah negara yang bicara tentang perubahan dan kerjasama, mengapa jatuh pada
jebakan ini. Bangsa Iran melihat dan mendengar perkataan ini dan akan mengambil
keputusan. Saya harap Anda jangan mencampuri urusan Iran dan sampaikan
permohonan maaf Anda kepada rakyat Iran.”11

Sehari kemudian, Obama menjawab lagi:
“Saya tidak menganggap serius pernyataan Tuan Ahmadinejad soal permintaan
maaf, terutama karena faktanya, AS tidak ikut campur dalam proses pemilu di Iran.
Saya menasehati Tuan Ahmadinejad supaya berpikir hati-hati tentang kewajiban
yang harus dia lakukan pada rakyatnya dan dia seharusnya memperhatikan keluarga
dari mereka yang dipukul, ditembak, atau dipenjara.12
(Obama lalu mengalihkan topik pembahasannya kepada nuklir Iran dan
melemparkan tuduhan klasik tentang kemungkinan Iran membuat senjata nuklir).
Perang mulut antara Obama dan Ahmadinejad masih berlanjut. Pada 26 Juni, Presiden
Ahmadinejad, yang saat itu telah dinyatakan resmi sebagai pemenang pemilu oleh Dewan
Garda Republik Islam Iran, membalas perkataan Obama.
“Saya terkejut melihat [sikap] Tuan Obama yang selalu menyerukan ‘perubahan’,
mengapa dia mencampuri urusan Iran dan memberikan pernyataan di luar batas
etika diplomatik terhadap bangsa Iran? Jika Anda tetap melanjutkan campur tangan

dan tindakan-tindakan yang melanggar etika diplomatik terhadap Republik Islam
Iran, bangsa Iran akan memberi jawaban yang tegas dan Anda akan menyesalinya.
Jika nasehat tulus [dari kami] supaya Anda memperbaiki sikap dalam menghadapi
bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Iran, tidak Anda terima, nasib seperti Bush
akan menanti Anda, sebagaimana Tuhan telah mencampakkannya ke dalam
kehinaan.” 13
Pada tanggal 2 Juli, Obama kembali muncul di media massa untuk membahas masalah
Iran, kali ini menyangkut proyek nuklir. Dalam wawancaranya dengan The Associated
Press14, Obama mengatakan, pemerintahan akan melakukan upaya-upaya untuk
mencegah Iran memproduksi senjata nuklir. Menurut Obama, “Penentangan pada
kepemilikan senjata nuklir di Teluk Persia bukanlah terkait dengan AS sendiri.
Kekhwatiran terbesar bukanlah sekedar apakah Iran mengancam kita atau sekutu-sekutu
kita, seperti Israel dan negara-negara tetangganya. Yang paling mengkhawatirkan adalah,
bila Iran memiliki senjata nuklir, persaingan senjata nuklir akan meletus di Timur Tengah
dan hal ini akan memicu bencana.”
Pernyataan Obama ini senada dengan pernyataan para anggota timnya, yang beberapa
hari sebelumnya juga berusaha menggeser isu pemilu kembali ke arah isu nuklir.
Penasehat politik utama Obama, David Axelrod, dalam wawancara di televisi ABC,
mengatakan (dan mengancam), “Kami berharap untuk duduk dan berunding dengan
bangsa Iran dan menawarkan dua jalan kepada mereka. Satu jalan akan membawa
mereka kembali ke komunitas internasional dan jalan yang lain memiliki konsekuensi
yang sangat kejam.” Susan Rice, Dubes AS untuk PBB, mengatakan, “Adalah
kepentingan nasional bangsa AS untuk memastikan bahwa kami telah melakukan semua
jalan, termasuk diplomasi, untuk mencegah Iran meraih kapasitas nuklir.”15

Ketika Obama, timnya, dan media Barat kembali menyerang Iran terkait isu nuklir,
setelah sebelumnya beramai-ramai mengecam pemerintah Iran dengan tuduhan
kecurangan pemilu dan kekerasan terhadap demonstran, garis merah dari semua ini mulai
tampak. Demi isu nuklir, AS tetap bersedia berunding dengan Iran, meski presidennya
menurut Obama: diktator, curang, dan telah membunuhi rakyatnya sendiri. Inilah garis

merahnya. Poin utamanya bukanlah pemilu. Bukan siapa yang berkuasa di Iran. Tapi,
sejauh mana Iran membahayakan Israel. Jauh sebelumnya, Juni 2008, Obama pernah
mengakui hal ini. Menurutnya, “Tidak ada ancaman yang lebih besar bagi Israel—atau
bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan—selain Iran.”16

Dua pakar politik dari University of Chicago dan Harvard Universtiy, John J.
Mearsheimer dan Stephen M. Walt dalam makalah mereka yang sempat menghebohkan
para pengamat AS dan Timur Tengah, The Israel Lobby and US Foreign Policy,
memperkuat argumen ini.
“Washington tidak akan mengkhawatirkan Iran, Partai Baath Irak, atau Syria jika
saja AS tidak sedemikian terikat dengan Israel. Bahkan bila negara-negara itu
memiliki senjata nuklir—tentu saja hal ini tidak diinginkan—mereka bukanlah
ancaman strategis bagi AS. ...Lebih jauh lagi, hubungan AS dengan Israel
sesungguhnya membuat AS sulit menghadapi negara-negara itu. Senjata nuklir
Israel menjadi alasan mengapa sebagian tetangga Israel ingin memiliki senjata
nuklir dan ancaman AS terhadap negara-negara itu berkaitan dengan ‘perubahan
rezim’, justru meningkatkan keinginan itu. ...Kombinasi dari dukungan kukuh AS
kepada Israel dan usaha untuk menyebarkan demokrasi di kawasan telah membakar
[amarah] dunia Arab dan Islam, dan membahayakan keamanan AS,” tulis
Mearsheimer dan Walt. 17

Bahkan, penyebab utama mengapa negara-negara Timur Tengah berambisi menguasai
teknologi nuklir, menurut Mearsheimer dan Walt, adalah: Israel.

Obama: antara Palestina, Israel, dan Iran

Let me be clear: America is committed to Israel's security.
And we will always support Israel's right to defend itself
against legitimate threats.
(Pidato Obama dua hari setelah dilantik)

Gedung Putih, 21 Januari 2009, Hari Pertama Obama
Ruangan berbentuk oval dengan dinding berwarna gading itu terlihat nyaman dan megah.
Dua buah sofa bermotif bunga-bunga warna gading diatur berhadapan di tengah ruangan.
Lantai ruangan ditutupi permadani oval berkualitas tinggi dengan berhiaskan simbol
negara, seekor burung yang menggenggam seikat gandum dan di atas kepalanya ada
tulisan E PLURIBUS UNUM, dari yang banyak muncullah satu. Menyimbolkan
Amerika Serikat; dari banyak negara bagian, muncullah satu negara kesatuan.

Di salah satu ujung ruangan, ada perapian besar dan dua kursi dengan jok motif garisgaris putih dan biru. Di seberangnya, ada sebuah meja kayu warna coklat tua berukir
eksotis dan Presiden AS, Barack Husein Obama sedang duduk di balik meja itu. Pohonpohon tua yang rimbun tampak dari balik jendela kaca besar di belakang punggung
Obama. Dari tempatnya duduk, dia bisa memandang foto presiden pertama AS, George
Washington yang tergantung di atas perapian, tepat di hadapannya.

Hari itu, hari pertama Obama memulai masa tugasnya sebagai Presiden AS ke-44.
Kemarin, ia menikmati gegap gempita pesta pelantikan berbiaya 1,7 trilyun rupiah,
termasuk konser musik megah di National Mall dan pembacaan sumpah di US Capitol.
Dua juta orang Amerika datang ke Washington untuk berpesta di tengah musim dingin
yang menggigit dan ratusan juta lainnya menyaksikan di seluruh dunia melalui siaran
langsung maupun tunda televisi. Pesta-pesta penyambutan Obama pun dilangsungkan di

ibu kota berbagai negara mulai London hingga Sidney, termasuk di Ballroom JW Marriot
Jakarta.

Kini, waktunya untuk bekerja. Rahm Emmanuel, pria Yahudi temperamental yang
pernah menjadi tentara sukarela di Israel pada era Perang Teluk, mendampinginya
menyelesaikan setumpuk agenda hari itu. Emmanuel adalah Kepala Staf Gedung Putih
dan posisi itu membuatnya memiliki kekuasaan besar untuk mempengaruhi Obama dalam
setiap pengambilan keputusan. Dan memang, Emmanuel sangat berpengalaman dalam
urusan pengambilan kebijakan Gedung Putih, dia delapan tahun menjadi penasehat Bill
Clinton pada dua kali era kepresidenannya.

Salah satu agenda Obama pagi itu adalah menelpon Perdana Menteri Israel (saat itu)
Ehud Olmert. Kepada Olmert, Obama menjanjikan bahwa pihaknya akan bekerja sama
dengan Israel untuk menghentikan penyelundupan senjata ke Jalur Gaza. Sebaliknya,
Olmert selain mengucapkan selamat atas pelantikan Obama, juga melaporkan situasi
terakhir di Jalur Gaza. Menurut Olmert, ”Mencegah Hamas mendapatkan senjata adalah
sangat penting bagi penstabilan gencatan senjata dan memuluskan proses diplomatik
antara Israel dan Otoritas Palestina.”
Kemudian, Obama menelpon Mahmoud Abbas, Ketua Otoritas Palestina –jabatan
kamuflase yang sering ditutup-tutupi media Barat dengan menyebutnya ’Presiden’—
untuk menyampaikan komitmennya dalam menciptakan perdamaian di kawasan. Obama
mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama penuh dengan Abbas.

Selanjutnya, Obama menelpon Presiden Mesir Hosni Mobarak dan Raja Jordania,
Abdullah II. Lagi-lagi, Obama menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam
mewujudkan perdamaian Arab-Israel dan berharap Mobarak dan Abdullah II melanjutkan
kerjasama mereka dengan AS.18

Tentu saja, Obama tak menelpon Ismail Haniya, Perdana Menteri Palestina yang terpilih
secara demokratis, namun kemudian ditendang oleh Mahmoud Abbas yang secara

sepihak mengangkat Salim Fayyad sebagai penggantinya. Di Jalur Gaza, Haniya masih
tetap berkuasa dan tetap menyatakan diri sebagai Perdana Menteri Palestina. Namun,
Haniya berasal dari Partai Hamas, dan Hamas sejak lama dicantumkan dalam daftar
organisasi teroris oleh AS. Jadi, mana mungkin seorang Presiden AS mau menelpon
seorang ’teroris’?

Agenda hari pertama Obama memang sangat penuh. Selain mengurusi Timur Tengah, dia
harus pula memikirkan cara untuk menyelesaikan krisis finansial yang amat parah.
Negaranya terancam depresi ekonomi. Obama harus bisa segera mengembalikan
kejayaan ekonomi Amerika karena 300 juta rakyat negeri itu menaruh harapan di
pundaknya. Seharusnya dia berkonsentrasi dalam pemulihan ekonomi dalam negeri yang
carut-marut, tapi apa daya, Amerika sejak 1948 memang telah terjebak (atau
menjebakkan diri) dalam kekacauan Timur Tengah. Tak heran bila pundak Obama tak
hanya memanggul harapan dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri.

Sejak Obama dan keluarganya masih menginap di hotel Hay-Adams untuk menunggu
pelatikan dan pindah ke Gedung Putih, dia sudah didemo para pendukung Palestina. Pada
hari Sabtu 10 Januari, sekitar 3000 orang membawa poster-poster dan meneriakkan
”Bebaskan Palestina” berkumpul di Lafayette Park yang terletak di antara Gedung Putih
dan Hotel Hay-Adams. Mereka berteriak-teriak, menyeru Obama agar menghentikan
kekerasan di Gaza.

Abdel Kadir Elkabil, salah seorang demonstran yang menggunakan kafiyeh (serban
kotak-kotak ala Palestina) melakukan orasi, ”Please, Mr. Obama, lakukan sesuatu. Kami
mencintai Anda. Kami memilih Anda. Anda-lah satu-satunya yang bisa melakukan
sesuatu.”

Asma Mobin-Uddin, perempuan yang datang dari Ohio bersama 500 rekan-rekannya,
juga meneriakkan hal serupa, ”Presiden Obama, tataplah mata anak-anak Anda dan
lihatlah mata anak-anak Palestina. Please, hentikan kekerasan, hentikan kebencian,
hentikan penjajahan.”19

Meski wartawan tak kenal lelah meminta komentar Obama atas situasi di Gaza, tak
kunjung ada pernyataan sikap yang tegas darinya. Setelah pembantaian di Gaza
berlangsung sepuluh hari dan telah menewaskan 600 orang dan melukai 3000 lainnya,
barulah Obama angkat bicara,
“Saya mendapatkan penjelasan setiap hari. Saya juga secara konsisten mengadakan
pembicaraan dengan anggota pemerintahan saat ini mengenai apa yang sedang
terjadi.20 Saya akan terus menekankan bahwa jika sudah terkait dengan urusan luar
negeri, sangat penting untuk mematuhi prinsip satu presiden di satu waktu karena ada
negosiasi sulit yang saat ini sedang berlangsung, dan kita tidak bisa memiliki dua
suara yang keluar dari pihak AS bila Anda punya sangat banyak hal yang
dipertaruhkan.”21
Sikap Obama tentang Israel dan Palestina terlihat jelas pada hari kedua masa jabatannya.
Hari Kamis 22 Januari, Obama menemui Hillary Clinton dan pejabat teras Kementerian
Luar Negeri (State Department).22 Dalam pidatonya, Obama mengatakan,
“Biarkan saya jelaskan: Amerika berkomitmen pada keamanan Israel. Dan kita akan
selalu mendukung hak Israel untuk membela dirinya di hadapan ancaman yang nyata.
Selama bertahun-tahun, Hamas telah meluncurkan ribuan roket kepada warga Israel
yang tak berdosa. Tidak ada demokrasi yang bisa menerima bahaya seperti ini bagi
rakyatnya, tidak pula komunitas internasional, dan tidak juga rakyat Palestina sendiri,
yang kepentingannya telah terabaikan karena aksi teror. Sebagai pihak yang benarbenar menghendaki perdamaian, Kuartet [AS, Rusia, Uni Eropa, PBB] telah
menegaskan bahwa Hamas harus memenuhi syarat yang jelas ini: akui hak eksistensi
Israel, hentikan kekerasan, dan patuhi perjanjian [antara Israel-PLO/Otoritas
Palestina] yang telah dibuat di masa lalu.”23

Jalur Gaza, 21 Januari, Tiga Hari Setelah Gencatan Senjata

Hari itu, meski Israel sesumbar akan mengizinkan bantuan kemanusiaan internasional
masuk ke Gaza, namun masih belum tampak kedatangan bantuan makanan dan obatobatan. Aliran listrik hanya menyala 12 jam sehari dan keterbatasan listrik membuat
suplai air juga terbatas. Rumah sakit terpaksa bergantung pada generator emergensi
dalam menangani 6000 pasien yang terluka. Akibat gempuran Israel selama 22 hari,
sebanyak 1215 penduduk Gaza, termasuk perempuan dan anak-anak, gugur syahid.
Sementara di pihak Israel, Tel Aviv mengklaim kehilangan 12 tentaranya dan 85 orang
terluka meski Hamas menyatakan berhasil menewaskan 34 tentara Israel dan mencederai
96 lainnya.
Dari 6000 korban luka yang dirawat di rumah sakit-rumah sakit yang minim obat dan
fasilitas di Gaza, banyak di antaranya yang terpapar bom fosfor putih. Pengawas Hak
Asasi Manusia (Human Right Watch) sudah menyerukan agar Israel menghentikan
pemakaian fosfor putih dalam operasi militer di Gaza, salah satu kawasan dengan
penduduk terpadat di dunia. Fosfor putih memiliki kemampuan untuk menghancurkan
gedung bangunan dan bila manusia terkena asapnya, kulitnya akan terbakar secara
dahsyat.24
Bencana fosfor putih itulah yang dialami Fadia Al Najjar, 27 tahun, pekan lalu.
Kiamat melanda desanya, Khaza’a, Gaza. Semua terbakar. Rumah-rumah, lumbung,
pohon-pohon. Bom meledak di mana-mana dan mengeluarkan awan putih. Bom fosfor
putih. Ghanem, suami Fadia, kini tengah sekarat akibat menghisap asap fosfor putih.
Ghanem adalah seorang paramedis. Hari itu dia berjuang menolong para korban, namun
akhirnya terkapar akibat bom terlaknat itu. Ghanem dirawat di rumah sakit bersama
putrinya yang juga terpapar gas fosfor putih.
Fadia menceritakan bencana yang dialaminya, “Dua bom meledak di sekitar rumah kami.
Api menyebar dengan cepat di rumah dan asap putih menggelembung ke luar jendela.
Tetangga-tetangga menjerit, meminta tolong... Saya melarikan anak saya ke rumah
orangtua saya, berharap bisa selamat di sana. Namun dua jam kemudian kiamat itu

datang. Bom menghantam rumah orangtua saya dan api menyebar ke semua penjuru.
Lantai dua rumah itu terbakar habis. Mereka ingin membakar kami hidup-hidup. Di
rumah itu ada empat puluh jiwa, laki-laki, perempuan, anak-anak. Kami mendengar suara
terbakarnya tubuh mereka. Kami tak tahu harus pergi kemana. Rumah kami, rumah orang
tua saya, rumah mertua saya? Semua sudah terbakar, rusak, hancur. Kemana kami harus
pergi di dalam cuaca seperti ini? Cuaca sangat dingin.”25
Meski sepekan telah berlalu dari bencana di Khaza’a dan Israel pun sudah
mengumumkan gencatan senjata pada tanggal 17 Januari, tepat 3 hari sebelum Obama
dilantik, namun Press TV -stasiun televisi berbahasa Inggris yang berbasis di Iranmelaporkan bahwa Israel masih terus menjatuhkan bom fosfor putih di beberapa sudut
kota Gaza. Press TV juga menayangkan pemandangan Gaza City yang masih diliputi
asap putih akibat ledakan bom-bom fosfor tersebut.26

Perang 22 Hari di Gaza: Kesalahan Hamas?

Seorang pelajar menulis surat kepada Palestine Monitor, sebuah website yang secara aktif
memberitakan berbagai peristiwa di Palestina. Dia mengungkapkan sebuah logika
sederhana, “Saya tahu, media-media menyalahkan Hamas dan menganggapnya sebagai
pihak pertama yang harus bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Tapi apakah Fatah
yang selalu memohon perdamaian telah melakukan perubahan di Tepi Barat? Orang
Israel masih membangun Tembok Pemisah, meningkatkan jumlah pos pengawas
(checkpoint) dan menahan orang-orang Palestina dengan alasan keamanan. Hamas tidak
menginvasi Israel sebagaimana Israel telah menginvasi Gaza. Orang-orang Hamas juga
terjebak di sini, seperti orang Palestina lainnya di Gaza.”27
Salma Ahmed, 23 tahun, guru bahasa Prancis di French Cultural Center, Gaza, menulis
kepada Palestine Monitor, “Kami di sini, di Gaza, di antara mayat-mayat, orang-orang
terluka, sedih, tanpa harapan, pesimis, optimis, berani, dan patah hati... Kami membawa
jiwa di tangan kami masing-masing. Hanya semangat untuk hidup bebas dan berdiri
dengan harga diri yang dapat menyelamatkan nyawa kami …”

“Serangan Israel ke Gaza tidak ada hubungannya dengan roket yang ditembakkan Hamas.
Israel bertujuan untuk menghancurkan semangat hidup dan perlawanan yang dimiliki
bangsa Palestina. Hamas tidak meminta banyak. Mereka meminta Israel untuk
menghentikan blokade terhadap Gaza yang telah berlangsung selama dua tahun. Apakah
itu permintaan yang banyak???”28
Pembantaian etnis di Gaza memang bukan pertama kalinya dilakukan Israel. Sejak
sebelum 15 Mei 1948 (saat Israel resmi dideklarasikan), orang-orang Zionis pengusiran
dan pembantaian etnis dilakukan secara masif dan terencana dalam operasi militan yang
disebut Plan Dalet (Plan D). Dr. Ilan Pappe, sejarawan asal Israel yang kini menjabat
Kepala Bidang Sejarah Universitas Exeter, dalam bukunya Pembantaian Etnis di
Palestina secara detil menceritakan Operasi Plan Dalet.
“... pada hari Rabu sore yang dingin, 10 Maret 1948, sebuah kelompok yang terdiri dari
11 orang veteran pemimpin Zionis bersama dengan petugas militer muda Yahudi,
memberikan sentuhan akhir pada rencana pembersihan etnis Palestina. Pada malam yang
sama, perintah militer dikirimkan ke unit di lapangan untuk menyiapkan pengusiran
sistematis warga Palestina dari seluruh wilayah negeri. Perintah iu datang dengan
gambaran detail metode yang harus dikerjakan untuk mengusir paksa warga: intimidasi
skala besar; pengepungan dan pengeboman ke desa-desa serta pusat populasi;
pembakaran rumah-rumah, harta benda, dan barang-barang; pengusiran; penghancuran;
dan akhirnya menanam ranjau di tengah-tengah reruntuhan untuk mencegah penduduk
yang terusir untuk kembali. Setiap unit diperlengkapi dengan daftar desa-desa dan
tetangganya sebagai target rencana utama ini. Nama sandinya [adalah] Rencana Dalet
(Plan D ; D adalah Dalet dalam abjad Yahudi)... ”29

Desa Deir Yassin adalah salah satu korban pembantaian etnis itu. Dr. Ilan Pappe menulis
tentang Deir Yassin, “Saat mereka menyerang perkampungan, tentara-tentara Yahudi
menghujani rumah-rumah dengan senapan mesin, menewaskan banyak penduduk.Mereka
yang tersisa kemudian dikumpulkan di satu tempat dan dibunuh dengan darah dingin,

tubuh-tubuh mereka diperlakukan dengan kasar, sementara sejumlah perempuan
diperkosa kemudian dibunuh.”30

Ada satu fakta yang penting untuk dicatat dari kejadian di Deir Yassin. Pelaku
pembantaian etnis di desa itu adalah kelompok militan Zionis bernama Irgun dan Stern
Gang. Salah satu anggota Irgun bernama Benjamin Emanuel, adalah seorang dokter
kelahiran Yerusalem. Benjamin menikah dengan perempuan Yahudi bernama Marsha
Smulevit. Anak pasangan itu kini menjadi orang paling berpengaruh di belakang Obama.
Namanya, Rahm Emanuel. Jabatan resminya, Kepala Staf Gedung Putih.31

Pembersihan etnis di Palestina (serta pengusiran) dilakukan kaum Zionis dengan tujuan
untuk mengosongkan kawasan yang menjadi ‘jatah’ bagi Israel. Sebelumnya, tahun 1917
Menteri Luar Negeri Inggris merilis Deklarasi Balfour yang isinya menyatakan
dukungan Inggris bagi pembentukan negara khusus kaum Yahudi. Pada tahun 1947, PBB
melalui Resolusi 181 membagi dua wilayah Palestina: 56,5 % diberikan kepada kaum
Yahudi dan 43% untuk warga Palestina asli. Padahal, warga Palestina asli (yang meliputi
Arab muslim, Arab Kristen, dan Arab Yahudi) populasinya adalah 70% dengan
kepemilikan tanah 94%. Sementara, orang-orang Yahudi Zionis waktu itu baru 30% dari
populasi, jumlah itu pun dicapai setelah dilakukan pendatangan (imigrasi) kaum Yahudi
dari Eropa dan Amerika secara besar-besaran.

Keterangan Peta: 29 November 1947:
PBB mengeluarkan Resolusi 181 berisi rencana pembagian wilayah Palestina (UN
Partition Plan), yang mengalokasikan 56.5% wilayah Palestina untuk pendirian negara
Yahudi, 43% untuk Palestina, dan Jerusalem menjadi wilayah internasional. Wilayah
merah muda: Palestina, wilayah ungu: Israel

Melalui Plan D, orang-orang Palestina asli yang hidup di atas tanah ‘jatah’ Israel diusir
atau dibunuh. Plan D berlangsung selama enam bulan, dan saat misi berakhir, lebih dari
separuh populasi asli Palestina, hampir 800.000 penduduk, telah diusir, 531 desa
dihancurkan, dan sebelas desa-desa terdekat dikosongkan.32
Menduduki jatah wilayah yang dihadiahkan oleh PBB masih belum cukup bagi Israel.
Tahun 1967, dalam Perang Enam Hari, Israel menduduki seluruh wilayah yang menjadi
’jatah’ Palestina. Wilayah itu hingga kini disebut ‘occupied Palestine’ (daerah
pendudukan Palestina).
Apa yang dilakukan sebuah bangsa ketika tanah airnya dirampok? Tentu saja berjuang.
Namun perjuangan warga Palestina oleh media massa dunia, yang didominasi oleh
jaringan media Zionis, menyebut perjuangan mereka sebagai ‘terorisme’. Setelah
sebelumnya rakyat Palestina berjuang secara sporadis, pada tahun 1964 mereka
membentuk PLO. Seiring waktu, PLO yang dalam deklarasinya secara tegas
memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan senjata dan menolak eksistensi Israel,
akhirnya berubah haluan. Tahun 1994, Ketua PLO Yaser Arafat bersedia mengakui Israel
dengan upah hak mendirikan ‘pemerintahan otoritas’ di Gaza dan Jericho (2% dari total
wilayah jatah Palestina menurut Resolusi 181 PBB).
Ketika PLO (yang berhaluan nasionalis-sekuler) tak lagi bersemangat berjuang dengan
senjata (tahun 1995, PLO mengubah isi deklarasinya, tidak lagi frontal terhadap Israel),
perjuangan digelorakan oleh kelompok-kelompok Islam seperti Hamas dan Jihad Islam.
Tahun 2005, Hamas memutuskan untuk terjun ke perjuangan politik. Dalam rangka itu,
Hamas mendeklarasikan akan menghentikan aksi bom bunuh diri dan serangan roket ke
Israel (meski di saat yang sama, Israel terus melancarkan serangan sporadis ke Palestina).
Deklarasi Hamas itu bahkan disambut baik oleh Bush yang menyebutnya sebagai ‘salah
satu keberhasilan dalam upaya demokratisasi di Timur Tengah’. Namun, di luar dugaan
AS dan Israel, Hamas berhasil memenangkan pemilu yang oleh pengamat internasional
dinilai sebagai pemilu paling demokratis di Timur Tengah. 33

Israel dan AS melalui tangan Mahmud Abbas, ketua Fatah/PLO, berusaha
menggulingkan Hamas. Abbas bahkan memecat Perdana Menteri Ismail Haniyah (orang
Hamas) dan menggantinya dengan Salim Fayyad (orang Fatah). Dan ketika Hamas
melawan dan menang, serta berkuasa penuh di Gaza, Israel memulai aksi blokade Gaza
yang berlangsung hingga sekarang. Setelah dua tahun rakyat Gaza kelaparan, sakit, dan
lemah, akibat blokade (suplai makanan, listrik, obat-obatan, dan bahan bakar terputus),
Israel pun melancarkan Operasi Cast Lead [menuang timah]–nya tanggal 27 Desember
2008. Alasan yang dikemukakan Israel: Hamas telah melanggar gencatan senjata dan
Isarel harus melindungi warganya dari serangan Hamas.
Menanggapi klaim Israel ini, Prof. Henry Siegman, yang juga mantan Direktur Nasional
Kongres Amerika-Yahudi dan Dewan Sinagog Amerika, menulis sebuah artikel di
London Book Review, berjudul “Israel’s Lies” (Kebohongan Israel).
“...izinkan saya mengungkapkan secara blak-blakan bahwa semua klaim Israel itu adalah
kebohongan. Israel, bukan Hamas, yang melanggar gencatan senjata: Hamas telah
menghentikan serangan roketnya ke Israel, sebaliknya, Israel ingin melancarkan
pengepungannya terhadap Gaza. Bahkan, sepanjang masa gencatan senjata itu,
pengepungan Gaza semakin diperketat. Hal ini dikonfirmasi tidak hanya oleh semua
pengamat internasional dan LSM yang datang ke wilayah itu, tetapi juga oleh Brigjen
Shmuel Zakai, mantan komandan militer Israel di Divisi Gaza.”
“Ketika Anda menciptakan tahdiyeh [gencatan senjata] dan tekanan ekonomi di
Jalur Gaza tetap diteruskan, tentu saja Hamas akan berusaha untuk mencapai
tahdiyeh yang lebih baik lagi [gencatan senjata dengan aturan main yang lebih jelas
lagi—pent.]; dan cara yang dipakai Hamas adalah dengan melanjutkan serangan
Qassam. Anda tidak bisa mendaratkan pukulan, meninggalkan warga Palestina di
Gaza dalam tekanan ekonomi, lalu berharap Hamas akan duduk-duduk saja dan
tidak melakukan apapun,” kata Jend. Zakai.
“Gencatan senjata yang dimulai Juni tahun lalu dan direncanakan akan diperbaharui
Desember 2008, butuh dua pihak yang menahan diri dari aksi kekerasan terhadap satu

sama lain. Hamas harus menghentikan serangan roketnya dan mencegah peluncuran roket
dari kelompok lain seperti Jihad Islam (bahkan agen intelijen Israel mengakui bahwa
pelaksanaan aturan gencatan senjata ini dari pihak Hamas sangat efektif), dan Israel harus
menghentikan pembunuhan dan serangan militernya. Kesepahaman ini secara serius
dilanggar pada 4 November ketika IDF memasuki Gaza dan membunuh enam anggota
Hamas. Hamas mereaksinya dengan melancarkan roket Qassam dan Grad (peluru
kendali).”
“Bahkan, Hamas menawarkan perpanjangan gencatan senjata dengan syarat Israel
menghentikan blokadenya. Israel menolak. Israel bisa melaksakan kewajibannya untuk
melindungi warganya dengan menyetujui diakhirnya blokade, tapi Israel sama sekali
tidak mencoba opsi ini. Kita tidak bisa mengatakan ‘Israel melancarkan aksi kekerasan
untuk melindungi warganya dari serangan roket.’ Israel melakukannya untuk melindungi
‘hak’-nya dalam melanjutkan tekanannya terhadap warga Gaza.”34
Teheran, 25 Oktober 2005
Dalam sebuah konferensi di Teheran bertajuk “Dunia Tanpa Zionisme”, Presiden Iran,
Dr. Mahmoud Ahmadinejad, mengutip kata-kata mendiang Pemimpin Revolusi Islam
Iran, “Imam (Khomeini) tercinta kita berkata bahwa rezim penjajah Al Quds ini harus
dihapuskan dari lembaran waktu. Kalimat ini sangat bijaksana. Masalah Palestina
bukanlah masalah yang bisa kita kompromikan.”
Media-media massa asing segera mengekspos besar-besaran kalimat Ahmadinejad
tersebut, dengan terjemahan yang salah: Ahmadinejad said, Israel must be wiped off the
map (Ahmadinejad mengatakan, Israel harus dihapuskan dari peta).35
Oleh Barat, Ahmadinejad dikecam habis-habisan. Namun, sebagian dunia Islam justru
memberikan simpati dan dukungan besar kepadanya. Orang-orang yang selama ini peduli
pada masalah Palestina seolah menemukan pemimpin baru yang dengan lantang
menyuarakan keprihatinan mereka kepada dunia.

Sesungguhnya, Ahmadinejad hanya meneruskan kebijakan pemimpin pendahulunya.
Sikap keras Iran terhadap Israel sudah dimulai sejak tumbangnya Rezim Shah Pahlevi
dan tegaknya pemerintahan Islam Iran. Imam Khomeini, mendiang pemimpin Revolusi
Islam Iran pernah menulis, “Ketahuilah bahwa panglima tertinggi mereka [musuh umat
Islam] adalah Amerika Serikat, sebuah negara yang esensinya adalah terorisme yang
telah membakar seluruh penjuru dunia. Sekutu AS adalah gerakan Zionisme Internasional
yang selalu melakukan kejahatan dalam mencapai tujuan-tujuan tamaknya. Demi
mencapai impian bodoh mereka, yaitu Israel Raya, mereka telah melakukan segala
kejahatan.”36

Dalam sudut pandang Revolusi Islam Iran, perlawanan terhadap Israel dan Amerika,
sejalan dengan perlawan terhadap Shah Pahlevi. Shah Pahlevi naik tahta setelah
mengkudeta Perdana Menteri Mossadeq. Kudeta tahun 1953 itu didalangi oleh CIA dan
fakta ini juga telah diakui oleh Obama dalam pidatonya di Kairo, “The United States
played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government. AS
memainkan peran dalam penggulingan sebuah pemerintahan demokratis di Iran.”
Satu di antara beberapa faktor utama pemicu Revolusi Islam Iran adalah kedekatan Shah
Pahlevi dengan Israel. Iran pada era Shah Pahlevi adalah salah satu sekutu terdekat AS
dan Israel. Selama masa pemerintahannya, Iran adalah pasar utama bagi barang-barang
produksi Israel dan eksportir utama minyak yang dibutuhkan oleh Israel. Di bawah
pemerintahan Shah Pahlevi, Iran menjadi salah satu basis spionase Israel dalam
mengawasi negara-negara Arab di sekitarnya. Setelah Shah Pahlevi tumbang, industri
minyak Iran yang semula dikuasai perusahaan-perusahaan AS, dinasionalisasi dan suplai
minyak ke Israel diputus. Akibatnya, Israel harus mengimpor minyak dengan harga
mahal dari Rusia.
Setelah Rezim Shah tumbang, perlawanan terhadap Israel dan AS terus digalang oleh
pemerintah Islam Iran karena Israel dan AS juga tak henti-hentinya melakukan konspirasi
untuk menumbangkan Rezim Mullah. Konspirasi terbesar adalah ketika AS, Israel, dan
negara-negara sekutu mereka bersatu di belakang Saddam Husein, pemimpin Irak, dalam
memerangi Iran selama 8 tahun. Selain alasan politik (karena merasa terus ditekan oleh

Israel-AS), Iran juga memiliki alasan ideologis (agama) dalam melawan Israel. Dalam
pandangan Iran, sebagaimana disampaikan Ahmadinejad, Palestina adalah front terdepan
umat muslim dalam melawan master kejahatan dunia: Israel dan Zionisme
Internasional.37 Selain mengucurkan bantuan dana kepada pejuang Palestina (dan konon
senjata, meski secara resmi Iran tak pernah mengakuinya), Iran juga aktif melakukan
pendekatan diplomatik kepada negara-negara muslim dunia agar mau bersatu membela
Palestina.
Tak heran, ketika Hamas tak jua bisa ditaklukkan meski telah diblokade ketat selama dua
tahun dan dibombardir dengan perlengkapan militer tercanggih, Los Angeles Times
menurunkan artikel bertajuk “In Gaza, the Real Enemy is Iran” [Di Gaza, Musuh
Sesungguhnya Adalah Iran]. Menurut penulisnya, Yossi Klein Halevi, pengaruh Iran
sudah sangat besar di Timur Tengah dan jika Israel berhasil menyingkirkan Hamas, Israel
akan mampu meningkatkan kekuatan-kekuatan anti Iran di Timur Tengah. Halevi juga
menyatakan bahwa jika Hamas kalah, artinya Iran juga kalah, sehingga Presiden Obama
akan mampu menekan Iran dalam proses diplomasinya.38
Semua fakta ini memberikan jawaban mengapa AS dan Israel sedemikian memusuhi
Iran; dan sebaliknya, mengapa Iran selalu memusuhi Israel dan pendukung utamanya,
AS. Apalagi, setelah Ahmadinejad meraih jabatan sebagai presiden, Iran malah semakin
kokoh menjadi icon perlawanan terhadap Israel-AS. Berkat resistensi dan aksi diplomatik
Iran, beberapa negara sudah berani menyatakan diri meghentikan hubungan diplomatik
dengan Israel, bahkan termasuk negara-negara Latin yang notabene non-muslim, di
antaranya Venezuela dan Bolivia. Situasi ini tentu saja bahaya besar bagi Israeal. Dan,
ancaman bagi Israel, adalah ancaman bagi AS, kata Obama.39 Namun, berbeda dengan
Bush yang memilih strategi frontal terhadap Iran, Obama terlihat memilih pendekatan
soft diplomacy. Meski akhirnya, menyusul kekisruhan politik di Iran, Obama kembali
bersikap keras kepada Iran.

*

Bab 2
Obama, Presiden-Presiden AS, dan Israel
“You have lost a very great friend,
but you have found a better one.”
(Presiden Lyndon B Johnson kepada diplomat Israel
setelah kematian John F. Kennedy)

Citra Obama: Change

Change. Perubahan. Itulah yang selalu keluar dari mulut Obama dalam tiap
kampanyenya. Yes We Can, Ya Kita Bisa [melakukan perubahan itu], kata Obama selalu.
Tanggal 29 Desember, hari ketiga bombardir Gaza, slogan kampanye Obama
dimodifikasi oleh Margaret Brown, 66 tahun, yang membawa spanduk bertuliskan: Yes
we can change US policy toward Israel and Palestine [Ya kita dapat mengubah kebijakan
AS terhadap Israel dan AS]. Margaret Brown dan teman-temannya pada hari itu
berdemonstrasi di luar rumah liburan Obama di Hawaii yang berharga 5 juta dollar,
ketika Obama dan keluarganya sedang berlibur dan bermain golf di sana. Sebagian
demonstran memprotes, mengapa Obama mau memberi komentar terkait terorisme di
Mumbai dan isu-isu lainnya, namun menolak bicara tentang pembantaian Israel di
Gaza?40

Ya, citra Obama adalah perubahan, perdamaian, dan antidiskriminasi. Dia dielu-elukan
dan dipuja karena mewakili perjuangan kaum kulit hitam yang selama ini lebih sering
jadi paria. Orang-orang AS dan orang-orang di seluruh dunia, yang merasa jadi paria,
tertindas, terpinggirkan, seolah menemukan idola baru yang akan menyuarakan
ketertindasan mereka. Harapan ini semakin membesar di kalangan muslim karena ada
‘warna’ muslim dalam darah Obama (nama tengahnya adalah Husein, nama muslim).
Apalagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa donor dana dan senjata terbesar bagi Israel
adalah AS. Tak heran bila orang-orang yang prihatin melihat penindasan di Palestina

berharap banyak kepada Obama. Change. Perubahan. Dunia, sebagaimana juga warga
AS, menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Padahal, jauh sebelum Obama terpilih sebagai presiden, dia sesungguhnya telah
menyatakan pilihannya dalam konflik Israel-Palestina. Dalam kunjungannya ke kota
Sderot, Israel, sebagaimana dilaporkan New York Times, 23 Juli 2008, Obama
mengatakan, “Jika seseorang mengirimkan roket ke rumah saya, tempat di mana kedua
putri saya tidur di waktu malam, saya akan melakukan apapun untuk menghentikannya.
Saya harap Israel juga melakukan hal yang sama. Terkait negoisasi dengan Hamas,
sangatlah sulit untut bernegosiasi dengan sebuah kelompok yang bukan mewakili sebuah
bangsa, tidak mengakui hak eksistensi Anda, secara kontinyu menggunakan teror sebagai
senjata, dan sangat dipengaruhi oleh negara-negara lain.”41 Kalimat Obama ini kemudian
dikutip oleh Menteri Perang Israel, Ehud Barak, di depan Knesset (Parlemen Israel),
dalam menjustifikasi bombardir Israel ke Gaza selama operasi Cast Lead.42

Sebelumnya, di depan AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) di Chicago,
Maret 2007, Obama mengatakan bahwa AS harus mempertahankan ‘komitmen total’-nya
terhadap Israel dengan cara membiayai program peluru kendali agar Israel bisa memiliki
militernya untuk menahan serangan Tehran dan Gaza. Reuters (2/3/08) juga melansir
komentar Obama terkait serangan Israel yang membunuh lebih dari 100 warga Palestina
di Gaza pada bulan Maret 2008. Menurut Obama, kekerasan di Gaza adalah akibat dari
keputusan Hamas untuk meluncurkan serangan roket kepada warga Israel dan Israel
memiliki hak untuk membela diri.

Sikap yang diambil Obama dalam menghadapi konflik Israel-Palestina sesungguhnya
bukan hal aneh. Sejak era Deklarasi Balfour 1917 yang menyetujui didirikannya Israel di
Palestina, semua presiden AS mengambil sikap yang sama seperti Obama: berpihak pada
Israel.

Ashkelon 12 Januari 2009
Seiring dengan memuncaknya bombardir Israel ke Gaza, yang ketika itu telah
menewaskan lebih dari 800 warga sipil, sebagian besar perempuan dan anak-anak,
Perdana Menteri Israel saat itu, Ehud Olmert, mengadakan konferensi pers di kota
Ashkelon, Israel, yang mempermalukan para politisi Gedung Putih.
Dalam konferensi pers itu, Olmert berkata, “Rice mendapat malu. Dia mempersiapkan
dan mengatur resolusi, dan pada akhirnya dia tidak memberikan suara setuju.”
Beberapa hari sebelumnya, tepatnya tanggal 8 Januari, Dewan Keamanan PBB telah
bersidang untuk menetapkan resolusi 1860 yang memerintahkan gencatan senjata antara
Israel dan Hamas. Sidang dan draft resolusi itu diprakarsai oleh Menlu AS Condoleezza
Rice. Namun, pada detik-detik terakhir, tiba-tiba Rice meninggalkan ruang sidang untuk
menerima telepon. Ketika kembali, Rice berubah sikap dan memilih abstain. Resolusi itu
tetap disahkan Dewan Keamanan PBB dengan 14 suara setuju dan 1 suara abstain.
Olmert melanjutkan, ”Pada malam antara Kamis dan Jumat, ketika Menlu AS akan
memimpin voting resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan, kami tidak ingin dia
memberikan suara setuju.”
“Saya katakan, berikan telepon kepada Presiden Bush. Mereka mengatakan bahwa
Presiden Bush sedang memberikan pidato Philadelphia. Saya katakan, saya perlu bicara
dengannya sekarang. Dia turun dari podium dan bicara dengan saya. Saya katakan bahwa
AS tidak bisa memberikan suara setuju; Amerika tidak bisa memberikan suara setuju
pada resolusi semacam itu. Bush langsung menelpon Menlu dan memerintahkannya
untuk tidak memberikan suara setuju.” 43
Tentu saja, Gedung Putih menyangkal kata-kata Olmert. Juru bicara Kementerian Luar
Negeri Sean McCormack menyatakan, ”Kata-kata Olmert seratus persen, total,
sepenuhnya, tidak benar.” Condoleezza Rice menyebut apa yang dikatakan Olmert
sebagai ‘fiksi’.44

Tapi Olmert berkeras, ”Itulah cerita saya dan saya tetap memegang cerita itu.”
Menanggapi kasus ini, surat kabar Yahudi, Forward,45 menulis reportase berjudul
“Perdana Menteri Israel Ehud Olmert Tidak Melakukan Kesalahan Apapun, Tapi Dia
Seharusnya Menutup Mulut.” Reportase itu menuliskan pendapat para tokoh organisasi
Zionis di AS.
Abraham Foxman, Direktur Anti-Defamation League, menyatakan, ”Saya tidak punya
masalah dengan apa yang dilakukan Olmert [terhadap Bush]. Saya pikir, kesalahannya
adalah mengungkap hal ini di depan publik.” Foxman melanjutkan, “Inilah yang disebut
persahabatan. Olmert tidak sedang mencampuri masalah politik. Anda punya hubungan,
dan jika Anda tidak suka pada sesuatu yang sedang dilakukan [seseorang], maka Anda
akan menemui bos [orang itu] dan memberitahukan [apa yang harus dilakukan orang
itu].”
Douglas Bloomfield, mantan direktur lobby di AIPAC, organisasi lobby pro-Israel yang
berbasis di Washington, mengatakan, “Hal ini menguatkan persepsi bahwa Perdana
Menteri Israel dan para pemimpin Israel memiliki akses yang mudah terhadap para
pemimpin AS. Memang faktanya Perdana Menteri Israel bisa berbicara melalui telepon
dengan presiden [AS]. Tidak semua perdana menteri di dunia dapat melakukannya.
Bukanlah rahasia bahwa Israel mencoba mempengaruhi AS terkait dengan keputusan
PBB. Hal ini memperkuat apa yang disebut-sebut oleh lawan-lawan Israel tentang
’pengaruh besar Israel di Washington’ dan saya tidak melihat ada yang salah dalam hal
ini. [tapi] Adalah kesalahan untuk mengungkapkan hal ini.”

Lobby
Sistem pemerintahan AS memberi peluang kepada rakyat AS untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan kebijakan negara melalui berbagai cara:
menyumbang dalam kampanye (presiden dan senat/kongres), memilih dalam pemilu,
menggalang opini umum, serta me-lobby tim pemerintah dan para wakil rakyat (di
Kongres/Senat).
Apa itu lobby?
Lobby adalah sekumpulan orang-orang dan organisasi yang bekerja secara aktif
mempengaruhi suatu kebijakan politik.
Lobby telah menjadi ‘industri’ utama di Washington DC. Orang yang terjun melakukan
aktivitas lobby disebut lobbyist. Para lobbyist biasanya membentuk perusahaan lobby
(lobby firm). Profesi lobbyist banyak diminati oleh para mantan anggota Kongres
(Parlemen) atau para mantan pejabat karena mendatangkan uang yang sangat besar.
Perusahaan-perusahaan besar membayar para lobbyist jika mereka ingin agar
pemerintah/Kongres (parlemen) meloloskan (atau tidak meloloskan) suatu undangundang.
Kelompok-kelompok ras (Yahudi, China, atau Hispanic) juga melakukan lobby bila ada
kepentingan mereka yang harus diperjuangkan di pemerintahan/Kongres. Namun, lobby
yang paling besar pengaruhnya di AS adalah lobby Yahudi pro-Israel.
Di antara ratusan organisasi lobby Yahudi pro-Israel yang ada di AS, yang paling kuat
adalah AIPAC dan CPMJO, dipimpin para lobbyist garis keras yang sangat pro-kebijakan
ekspansionis Israel. Namun organisasi lobby Yahudi moderat pun juga berdiri di sisi yang
sama: mendorong kebijakan AS agar sesuai dengan kepentingan Israel.

Sebelum ‘insiden pemberian instruksi’ Olmert kepada Bush, organisasi-organisasi lobby
pro-Israel di AS memang sudah kasak-kusuk menghalang-halangi pengesahan resolusi
itu. AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), ADL (Anti-Defamation
League), dan AJC (American Jewish Committee) menentang susunan draft resolusi dan
menuduhnya berpihak pada Hamas. Mereka juga merasa bahwa isi draft resolusi itu
bertentangan dengan keinginan Israel yang menolak berdiri sejajar dengan Hamas.
CPJMO (Conference of Presidents of Major Jewish Organisazations) juga berpendapat
serupa. Pada tanggal 5 Januari, organisasi lobby pro-Israel ini mengadakan conferencecall membahas draft resolusi itu. Malcolm Hoenlein46, dalam konferensi jarak jauh itu
mengatakan, “Kita perlu bekerja keras untuk memastikan bahwa Dewan Keamanan tidak
meloloskan resolusi itu.”
Bagi kelompok lobby pro-Israel di AS, penetapan sebuah resolusi terkait Israel-Palestina
adalah ‘pertempuran’. Foxman, Direktur Anti-Defamation League, mengatakan, “Ini
adalah pertempuran yang harus dilakukan. Kami tidak berhasil memenangkan semua
pertempuran ini tapi kami tidak bisa menerima begitu saja bahwa Dewan Keamanan
adalah ‘Dewan Keamanan yang seharusnya’.” Dengan kata lain, bagi Foxman dan rekanrekannya, Dewan Keamanan tak boleh melakukan tugasnya secara baik dan harus terus
pro-Israel. Dalam perang Gaza, ‘pertempuran resolusi’ itu terlihat karena Menlu Rice
sudah memutuskan tidak akan memvetonya. Hal ini menimbulkan kemarahan di tengah
kelompok lobby pro-Israel.
Sepanjang karirnya sebagai Menlu, Rice telah menunjukkan sikap manisnya dengan
memveto resolusi apapun yang terkait dengan Israel. Namun kini, di akhir masa
jabatannya, Bush dan Rice terlihat mulai mbalelo. AIPAC pada tanggal 6 Januari
mengeluarkan pernyataan kecaman atas draft resolusi Dewan Keamanan dan mengkritik
Bush karena tidak menggunakan kekuasaan vetonya. ADL menulis pernyataan, “Kami
berharap pemerintah AS mematuhi komitmen jangka panjangnya pada perang melawan
terorisme global dan bencana anti-Semit, dan pada peran Israel di garis depan perang
tersebut,” kata AIPAC.

Puncak dari ‘pertempuran resolusi’ itu adalah ketika Olmert turun tangan: menelpon
Bush di saat Bush sedang berpidato di depan publik Philadelpia. Bush patuh pada
instruksi Olmert. Rice pun bersuara abstain.
Koran Yahudi, Forward, dalam reportasenya itu mengakui bahwa sikap keras Israel dan
kelompok Yahudi itu tidak akan memberi banyak pengaruh lagi bagi Bush dan Rice,
karena mereka akan segera angkat kaki dari Gedung Putih. Namun, sikap mereka itu
telah memberi pesan yang jelas kepada Presiden-terpilih Obama dan calon menteri luar
negerinya, Hillary Clinton.
Dan, pesan itu ditangkap dengan sangat baik oleh Obama. Dia menolak memberikan
pernyataan sikap mengenai genosida yang dilakukan Israel di Gaza dan berdalih “hanya
ada satu presiden di satu waktu”.

Apa Beda Yahudi, Zionis, dan Semit?

Yahudi adalah salah satu agama samawi, yang mengimani Kitab Taurat.
Yahudi juga menunjuk kepada suatu etnis/ras keturunan Bani Israel.
Seseorang disebut Yahudi jika ibunya Yahudi, atau jika ia beralih agama menjadi
Yahudi, atau jika ia keturunan orang yang beralih agama menjadi Yahudi.

Zionis adalah suatu ideologi (bukan teologi) yang menghendaki didirikannya sebuah
negara khusus Yahudi.

Gerakan Zionisme Internasional adalah arsitek utama penciptaan negara Israel.

Untuk menjadi Zionis, seseorang tidak harus beragama Yahudi,
karena itu dikenal pula istilah “Christian-Zionist” atau “Moslem-Zionist”
Karena itu pula, orang Yahudi juga bisa dibagi dua:
Yahudi Zionis atau Yahudi non-Zionis.
Namun, umumnya, orang Yahudi memang pendukung Zionisme

Di antara Yahudi non-Zionis adalah para Rabbi Yahudi yang mendirikan organisasi anti
Zionis, Neturei Karta.
Neturei Karta menolak didirikannya Israel dengan alasan:
bertentangan dengan isi Taurat.

.Untuk mewujudkan impiannya mendirikan negara Israel
(dan mempertahankan eksistensinya),
orang-orang Zionis membawa sentimen agama dan ras.
Mereka menyamakan Yahudi dengan Zionisme.
Orang-orang yang mengkritik Israel dan Zionisme,
akan segera dituduh “anti-Semit” atau “anti-Yahudi”.

Semit adalah sebutan untuk suku-suku yang berasal dari Timur Tengah. Bangsa Yahudi
dan Arab sama-sama berasal dari Timur Tengah, karena itu mereka disebut ‘Semit’.
Namun, istilah “anti-Semit” pada era modern selalu diasosiasikan dengan “anti-Yahudi”
dan “anti-Israel”.

Presiden-Presiden AS dan Dukungan Pada Israel

Kejadian di Ashkelon memberitahukan kepada publik betapa besar kekuatan Israel di
hadapan pemerintah AS era Bush. Namun, kekuatan itu sesungguhnya tidak hanya
tampak pada era Bush, tapi juga pada era presiden-presiden sebelumnya, sejak Menlu
Inggris, Lord Balfour, merilis Deklarasi Balfour 1917 yang berisi dukungan pendirian
Israel.

Presiden AS ke-28, Wodrow Wilson, pada tahun 1919 menyatakan dukungannya pada
Deklarasi Balfour, “Aliansi Bangsa-Bangsa dengan dukungan penuh dari pemerintah dan
rakyat kami menyetujui bahwa Palestina harus menjadi tempat berdirinya
Persemakmuran (commonwealth) Yahudi.”
Presiden ke-29, Warren Harding, mengatakan, “Adalah tidak mungkin bagi seseorang
yang memahami semua pelayanan yang diberikan kaum Yahudi untuk mengingkari
keyakinan bahwa mereka suatu hari akan mendapatkan kembali rumah [negara] nasional
bersejarah mereka...”
Presiden ke-30, Calvin Coolidge, menyatakan simpatinya bagi pembentukan Tanah Air
Yahudi di Palestina dan Presiden ke 31, Herbert Hoover, menyatakan, “Palestina yang
tandus selama berabad-abad kini mengembalikan kesegaran dan vitalitasnya melalui
antuasiasme, kerja keras, dan pengorbanan para pionir Yahudi yang membanting tulang
dalam spirit perdamaian dan keadilan sosial.”47
Presiden ke-32, Franklin D Roosevelt berusaha menjaga pertemanannya dengan
keluarga Raja Saud (Arab Saudi) demi suplai minyak. Roosevelt menjanjikan pada Raja
Saud bahwa AS tidak akan mengambil kebijakan tentang Palestina tanpa berkonsultasi
dengan negara-negara Arab. Namun, Roosevelt pula yang berjasa meraih persetujuan
Raja Saud terhadap proses imigrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina.48

Presiden ke-33, Harry S. Truman, pada tanggal 15 Mei 1948, mengambil keputusan
yang sangat krusial bagi Israel: mengakui negara Israel. Hanya sebelas menit setelah Ben

Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel, Presiden AS ke-33, Harry Truman
membacakan deklarasi berikut ini, “Pemerintahan ini telah menerima informasi bahwa
sebuah negara Yahudi telah diproklamasikan di Palestina dan pemerintahan sementara
telah meminta pengakuan [atas pendirian negara itu]. Amerika Serikat mengakui
pemerintahan sementara itu sebagai otoritas de facto dari Negara Israel.”49

Presiden AS ke-34, Eishenhower, disebut-sebut pro-Arab karena dia adalah tokoh yang
berperan dalam penarikan mundur tentara Israel dari Sinai menyusul Perang Suez.
Namun, Isaac Alteras dalam bukunya, Eisenhower and Israel: U.S.-Israeli Relations50
menulis bahwa memang benar Eisenhower mengurangi hubungannya dengan Israel,
namun dia tidak mengurangi komitmen AS terhadap eksistensi dan kelangsungan hidup
Israel. Alteras bahkan mengatakan, “Eisenhower lebih sedikit mengeluarkan pernyataan
pro-Israel, [dibandingkan dengan Truman], namun dia lebih banyak datang dengan
[membawa] perjanjian pro-Israel.”
Presiden AS ke-35, John F Kennedy, pernah menyatakan, “Bangsa ini, sejak era
Presiden Woodrow Wilson, telah menciptakan dan melanjutkan sebuah tradisi
persahabatan dengan Israel karena kami berkomitmen pada semua komunitas bebas yang
mencari jalur perdamaian dan penghormatan pada hak individu...”51

Tahun ketiga masa jabatannya, Kennedy dibunuh. Pembunuh Kennedy, Oswald, mati
ditembak di kantor polisi oleh Jack Ruby yang mengaku melakukannya demi Jacqueline
Kennedy. Motif pembunuhan ini tak pernah terungkap secara jelas sehingga
memunculkan banyak teori dan analisis. Michael Piper dalam bukunya Final Judgement
memberikan analisis yang berbeda: Kennedy dibunuh oleh Mossad (agen intelijen Israel).
Motifnya: PM Israel Ben Gurion sangat ‘terganggu’ oleh penolakan Kennedy terhadap
proyek nuklir Dimona.52 Pada 15 Juni 1963, Kennedy menulis surat kepada Ben Gurion.
Dalam surat itu, meski Kennedy menyatakan ‘menyambut penegasan kuat Gurion bahwa
proyek nuklir itu bertujuan damai’, namun dia tetap meminta agar para ilmuwan AS
diberi akses penuh untuk meneliti proyek nuklir Dimona.53 Kennedy dikenal sebagai
presiden yang anti-perang dan anti-senjata nuklir.

Presiden AS ke-36 adalah Lyndon B. Johnson. Sebelumnya dia adalah wakil presiden
Kennedy. Karena Kennedy meninggal sebelum masa jabatannya habis, Johnson secara
otomatis diangkat sebagai presiden. Segera setelah disumpah sebagai presiden, Johnson
mengatakan kepada seorang diplomat Israel, “Anda telah kehilangan seorang teman yang
sangat luar biasa [Kennedy], namun sekarang Anda menemukan yang lebih baik.” Isaiah
L. Kenen, salah satu lobbyist pro-Israel yang paling berpengaruh di Washington
mengatakan, “ Saya menilai bahwa semua yang dia [Johnson] lakukan sebagai presiden
sangat sesuai dengan pernyataannya itu.”54

Salah satu kejadian besar pada era Johnson adalah pengeboman kapal perang USS
Liberty oleh Israel pada tahun 1967, yang menewaskan 34 pasukan AS dan melukai 200
lainnya. Anehnya, Presiden Johnson tidak memberikan reaksi yang semestinya dilakukan
seorang presiden bilamana ada kapal perangnya yang tak bersalah (tak melakukan
provokasi apapun), dihancurkan oleh kekuatan militer negara lain.

Prof (em) James Petras dalam bukunya, The Power of Israel in USA, mengomentari
kejadian ini, “Johnson dalam sebuah gerakan bersejarah yang tidak pernah terjadi
sebelumnya, menolak untuk membalas. Pemerintahan Johnson juga membungkam
mereka yang selamat dari serangan tanpa provokasi tersebut [AS tidak memprovokasi]
dengan ancaman ’persidangan militer’. Pemerintahan berikutnya tidak ada yang pernah
mengangkat isu tersebut, apalagi melakukan penyelidikan resmi di Kongres.Bahkan
mereka meningkatkan bantuan untuk Israel. Mereka juga menyiapkan penggunaan
senjata nuklir ketika negara itu tampaknya akan kalah dalam Perang Yom Kippur 1972.55

Presiden AS ke- 37, Gerald Ford, dalam wawancara dengan channel NBC tahun 1975,
saat mengomentari permintaan bantuan dana dari Israel sebesar 3 kali lipat, menyatakan,
“Saya pikir, karena kesamaan kepentingan di antara kita [Amerika] dan Israel di Timur
Tengah, maka adalah kepentingan kita dan kepentingan mereka [Israel] untuk menolong
Israel, baik secara militer maupun ekonomi...”56 Ford juga mematahkan upaya
perdamaian di Timur Tengah dengan memveto resolusi Dewan Keamanan pertama yang

menyerukan penarikan tentara Israel dari tanah pendudukan dan pembentukan negara
Palestina. 57

Presiden AS ke-38, Richard Nixon, menunjukkan dukungannya kepada Israel dalam
banyak hal, di antaranya dalam proyek nuklir Israel. Sejak era Kennedy, AS mengizinkan
Israel membangun reaktor nuklir dengan syarat reaktor itu tidak bertujuan militer.
Namun, meski AS mengirim tim pengawas secara berkala ke reaktor nuklir Dimona,
ternyata Israel secara diam-diam berhasil membuat bom atom. Kenyataan ini mulai
tercium oleh pemerintah AS era Nixon. Henry Kissinger, penasehat keamanan Nixon,
seorang Yahudi pro-Israel, memprakarsai dibentuknya Senior Review Group yang
bertugas menangani masalah ini. Di bawah kendali SRG, Nixon bertemu dengan PM
Israel, Golda Meir pada 26 September 1969.

Hasil pembicaraan itu tidak didokumentasikan dan tidak ada pernyataan resmi dari
keduanya. Namun, menurut Avner Cohen, “Secara politik, kesepakatan Nixon-Meir
[adalah] melanjutkan kebijakan mereka yang lama, tanpa harus mengungkapkan secara
terbuka realitas yang baru ini [bom nuklir yang dibuat Israel]. Selama Israel
menyembunyikan bom itu—tidak melakukan uji coba, deklarasi, atau tindakan lain yang
mempertontonkan kemampuan nuklirnya—AS bisa menerima [kehadiran bom itu].”58
Artinya, AS tidak akan berkomentar apapun soal bom nuklir Israel, asal Israel juga diamdiam saja.

Nixon juga tidak melakukan tindakan apapun ketika Israel memutuskan tidak akan
menandatangani NPT (Perjanjian Non-proliferasi Nuklir—perjanjian larangan membuat
senjata nuklir). Tahun 1986, fakta bahwa Israel memiliki 200 hulu ledak nuklir
diungkapkan kepada dunia internasional oleh koran London Sunday Times, berdasarkan
pengakuan (lengkap dengan foto-foto) yang diberikan Mordechai Vanunu, mantan
karyawan di proyek nuklir Dimona. Vanunu kemudian diciduk oleh Mossad, dipulangkan
ke Israel, dan dijatuhi hukuman penjara 18 tahun .

Presiden AS ke-39, Jimmy Carter, akhir-akhir ini, sekitar seperempat abad setelah
lengser dari jabatannya, dikenal sebagai ‘pejuang’ perdamaian Israel-Palestina. Dia
berani mengkritik keras Rezim Zionis, dan menyebut kebijakan rezim itu lebih buruk
daripada Rezim Apartheid yang pernah berkuasa di Afrika Selatan. Carter menulis buku
yang mengecam Israel, berjudul “Palestine: Peace not Apartheid”.
Kata Carter, “Ketika Israel menduduki Tepi Barat hingga ke pelosoknya, dan
membangun jalan untuk menghubungkan 200 permukiman [Yahudi] satu sama lain
namun melarang rakyat Palestina menggunakan jalan atau, atau bahkan dalam banyak
kasus, hanya sekedar menyeberanginya [pun tak boleh], perilaku jahat ini bahkan lebih
buruk daripada pemisahan atau apartheid yang kita saksikan di Afrika Selatan.”59

Namun sayangnya, sikap tegas Carter di hadapan Israel tidak tampak saat dia menjabat
sebagai Presiden AS. Pada era kepresidenannya, Carter menjadi mediator antara IsraelMesir di Camp David yang disebut-sebut sebagai tonggak pertama dalam upaya
mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Berkat Camp David Accord, Carter mendapat
hadiah Nobel Perdamaian. Padahal, dalam perjanjian Camp David yang ditandatangani
Anwar Sadat (Presiden Mesir) dan Menachem Begin (PM Israel) itu, suara bangsa
Palestina tidak terakomodasi. Dan bahkan, Perjanjian Camp David membuka ruang bagi
Israel untuk berkonsentrasi penuh menghadapi Palestina,60 karena melalui perjanjian ini,
Mesir mengakui eksistensi Israel dan sebagai imbalannya, Gurun Sinai yang direbut
Israel saat Perang 6 Hari tahun 1967 dikembalikan kepada Mesir.

Artinya, sejak saat itu, musuh Israel berkurang satu (dan inilah motif Israel dalam
penandatanganan perjanjian itu61). Mesir hingga kini menjadi salah satu sekutu Israel.
Dalam blokade selama dua tahun terhadap Gaza dan dalam genosida 22 hari (Desember
2008- Januari 2009) yang dilakukan Israel di Gaza, Mesir berperan penting karena
menutup gerbang perbatasan Rafah (perbatasan darat antara Gaza-Mesir). Suplai
makanan dan obat-obatan tak bisa masuk ke Gaza, dan sebaliknya, orang-orang Gaza tak
bisa menyeberang ke Mesir untuk mendapatkan perlindungan. Penduduk Gaza juga tak

bisa melewati perbatasan lainnya, karena selain dengan Mesir, Gaza berbatasan dengan
wilayah Israel dan laut Mediterrania, semuanya diblokade tentara Israel.
Presiden ke-40, Ronald Reagan, terlihat mendua di hadapan Israel. Misalnya, tahun
1981, saat Israel mengebom Irak, Reagan mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB
yang mengecam Irak. Dia juga berani ‘menghukum’ Israel dengan menunda pengiriman
pesawat tempur F-16 dari AS ke Israel. Namun, di saat yang sama, Dubes AS untuk PBB
pilihan Reagan adalah salah satu pembela utama Israel, dan selama masa jabatannya, AS
telah memveto lebih dari 12 resolusi anti-Israel. Reagan juga ‘berjasa’ menolong Israel
melakukan reformasi. Tahun 1985, menyusul krisis ekonomi di Israel, AS mengirim
dana darurat 1,5 milyar dolar. Di masa Reagan pula, bantuan dana tahunan untuk Israel
dinaikkan menjadi 3 milyar dollar pertahun. Pada masa itu pula AS menandatangani
perjanjian perdagangan bebas AS-Israel tahun 1985.62
Presiden AS ke-41, George Bush Sr (ayah dari George W. Bush) dan Presiden ke-42,
Bill Clinton, berasal dari partai yang berbeda. Bush Sr (berkuasa 1989-1993) dari Partai
Republik; Clinton (1993-2001) dari Partai Demokrat. Namun keduanya bersatu menjadi
tim pelaksana operasi penaklukan Irak, demi Israel.
Pada 2 Agustus 1990, Irak menyerang Kuwait setelah sekian lama sakit hati atas berbagai
ulah negara tetangganya itu (antara lain perebutan ladang minyak). Untuk ‘membela
Kuwait’ dan ‘mencegah Irak meneruskan aneksasinya ke Arab Saudi’, Bush Sr.
mengambil langkah cepat, mengirimkan jet tempur dan kapal-kapal perangnya ke Arab
Saudi serta menggalang koalisi internasional untuk menyerang Irak. Hanya dalam 6
bulan, Bush Sr. berhasil menggiring hampir satu juta tentara koalisi ke Teluk (70%-nya
adalah tentara AS) dan meletuslah Perang Teluk pada tanggal 16 Januari 1991.
Selama Perang Teluk berlangsung (16 Januari-6 April 1991) tentara koalisi menghujani
Irak dengan 88.000 ton bom cluster, napalm, dan fragmentation bomb, dan membunuh
1,2 juta warga Irak. Pembunuhan massal di Irak dilanjutkan dengan sanksi ekonomi
terhadap Irak, yang terus berlanjut hingga era Presiden Clinton. Akibat sanksi itu,

perekonomian Irak lumpuh dan 4500 anak-anak Irak mati setiap bulan akibat kelaparan
atau sakit tanpa ada obat.
Menlu Albright (kabinet Clinton), dalam wawancara dengan channel CBS bulan Mei
1996, ditanyai, “Kami mendengar setengah juta anak Irak telah mati. Maksud saya, ini
lebih banyak daripada anak-anak yang tewas di Hiroshima. Apakah ini harga yang
setimpal?” Albright menjawab, “Saya pikir ini adalah pilihan yang berat, tetapi kami
pikir, ini adalah harga yang setimpal.”
Sanksi Irak digembar-gemborkan sebagai upaya untuk menumbangkan diktator
berbahaya, Saddam Husein. Matinya anak-anak Irak –di mata kabinet Clinton—adalah
harga setimpal bagi tumbangnya Saddam. Namun, Saddam belum jua tumbang.
Presiden AS ke-43, George W Bush, bertugas menjadi panglima perang untuk
penaklukan total Irak. Setelah Irak dihajar beramai-ramai oleh pasukan koalisi
internasional, lalu 13 tahun dibiarkan kelaparan dalam embargo, pada tahun 2003,
George W. Bush Jr mengirim pasukan perangnya ke Irak dengan dalih: melucuti senjata
pemusnah massal yang disembunyikan Saddam.
Hanya dalam sebulan, Saddam tumbang dan tentara AS bercokol di Irak hingga hari ini.
Pemerintahan Bush sudah mengakui bahwa senjata massal Irak ternyata fiktif, namun
pendudukan Irak terus dilanjutkan, meski membuat AS merogoh kocek 12 milyar dollar
rata-rata perbulan (setara 1,3 triliun rupiah) untuk membiayai perang dan mengirim lebih
dari 4000 tentaranya ke alam baka.
Perang Teluk-Perang Irak: Demi Israel?
Sebagian menyebut perang Irak adalah demi memuaskan ambisi perusahaan-perusahaan
minyak raksasa untuk menguasai minyak Irak. Namun, Mersheimer & Walt, dua profesor
dari Chicago University dan Harvard University, dalam makalah terkenal mereka, The
Israel Lobby and US Foreign Policy (Lobby Israel dan Kebijakan Luar Negeri AS)63,
menyangkalnya. Menurut mereka, kekuatan utama yang mendorong Perang Irak adalah
kelompok neo-konservatif yang banyak di antara mereka memiliki hubungan erat dengan

Partai Likud Israel. Sejak dimulainya rencana serangan ke Irak, organisasi-organisasi
lobby Yahudi secara aktif mengeluarkan statemen-statemen di tengah masyarakat
mengenai pentingnya penggulingan Saddam dan melucuti senjata pembunuh massalnya.
Prof. James Petras juga menyatakan bahwa tidak ada bukti perusahaan minyak yang
mendorong perang. Justru mereka dirugikan dengan adanya perang di pusat-pusat sumber
minyak dunia (Timur Tengah). Selain, itu, Saddam sejak lama dikenal sebagai sekutu dan
‘pelayan’ Amerika (terutama terlihat pada era Perang Iran-Irak). Mengapa AS harus
menggulingkan penguasa yang jelas-jelas pro-Gedung Putih? Jawabnya, karena Saddam
tak kenal kompromi bila berkaitan dengan Israel. Saddam menolak memberikan akses
minyak dan air kepada Israel, serta berpihak pada Palestina. Menurut Petras, yang
melakukan tekanan kuat supaya Bush melancarkan Perang Irak adalah lobby pro-Israel.
Secara serempak, melalui berbagai media massa, para penulis dan pengamat politik proIsrael menyuarakan pentingnya Irak diserang. Para arsitek dan pengambil keputusan
penting Perang Irak adalah orang-orang Zionis, seperti Wolfowitz dan senator
Lieberman. 64
Analisis Petras, bahwa Perang Irak adalah demi Israel, juga ‘diakui’ Steven L Spiegel,
profesor politik dari UCLA. Dalam artikelnya di Jerusalem Centre for Public Affair,
lembaga think-tank yang bermarkas di Israel, Steven L Spiegel menulis, “Kemenangan
tentara AS di Perang Teluk adalah kemenangan bagi Israel karena Irak sebagai ancaman
utama bagi keamanan Israel telah dilemahkan.”65

Harian Israel, Haaretz, 24 Maret 2009, memberikan jawaban lebih praktis: perang Irak
adalah demi akses minyak Irak-Israel, “AS telah meminta Israel untuk mengecek
kemungkinan memompa minyak dari Irak ke penyulingan minyak di Haifa [Israel].
Permintaan itu datang dalam bentuk telegram dari seorang pejabat senior Pentagon
kepada pejabat tinggi Kementrian Luar Negeri di Jerusalem. Telegram dikirim atas
permintaan dari Kantor Perdana Menteri [Israel] yang memandang bahwa jalur pipa
minyak ke Haifa sebagai ‘bonus’ yang bisa diberikan kepada Israel sebagai balasan dari
dukungan tegasnya terhadap serangan AS ke Irak.”

“Pipa minyak itu akan membawa minyak dari kawasan Kirkuk yang merupakan produsen
40% minyak Irak, disalurkan ke Mosul, Jordan, dan mencapai Haifa. Pipa itu sebelum
1948 telah beroperasi menghantarkan minyak Irak ke kawasan Palestina, namun
dihentikan oleh Irak sejak berdirinya Israel.” 66 Jalur pipa Irak-Haifa akan memotong
anggaran energi Israel sebesar 25% dan Israel tak perlu lagi bergantung pada impor
minyak mahal dari Rusia.67
Bagaimana dengan Obama?

Untuk melihat apa yang akan dilakukan Obama selama empat tahun mendatang; untuk
melihat apakah dia juga akan tunduk di hadapan Israel sebagaimana para presiden
pendahulunya, kita perlu meneliti tim partner kerjanya: kabinet Obama.

*

Bab 3
Kabinet Obama

I have to say that I found Chicago,
but Chicago loved me back.
(Barack Obama)

The Change Team atau The Chicago Team?

Chicago, 1985
Barack Husein Obama yang lahir di Hawaii pada tahun 1961, dari seorang ibu berkulit
putih asal Kansas dan ayah berkulit hitam asal Kenya, menemukan jalan hidupnya di
Chicago. Lulus SMA di Hawaii, Obama melanjutkan kuliah di jurusan ilmu politik di
Columbia University. Setelah lulus, dia mengajukan surat lamaran ke berbagai penjuru
negeri untuk mendapatkan pekerjaan sebagai community organizer.
"Chicago-lah satu-satunya tawaran kerja yang saya dapatkan saat saya memutuskan
untuk bekerja di tengah masyarakat... Inilah kesempatan terbaik yang membuat saya
bekerja langsung dengan masyarakat...,” kata Obama.
Usianya saat itu baru 24 tahun, sendirian, tanpa satu pun kenalan di kota itu. Obama
menceritakan pekerjaannya di bidang community organizer, “Saya bekerja sepanjang
waktu, berusaha untuk menjalankan program training kerja bagi para pengangguran,
meningkatkan pelayanan kota… Itu adalah kerja keras dan [dilakukan di tengah] cuaca
dingin. Tapi saya akhirnya jatuh cinta pada kota ini. Saya mencintai orang-orang yang
bekerja dengan saya. Saya mencintai beragam lingkungan dan beragam kelompok etnis
yang saya temui...”

Setelah empat tahun bekerja di Chicago, Obama pindah ke Massachussetts untuk
melanjutkan kuliah di bidang hukum, di Harvard Law School. Setelah lulus, dia kembali
ke Chicago, bekerja sebagai pengacara dan mengajar di Fakultas Hukum University of
Chicago. Tahun 1996, pada usia 35 tahun, Obama mulai terjun ke politik. Ketika ditanya,
“Antara Chicago dan Obama, siapa yang menemukan siapa?” Obama tersenyum dan
menjawab, “Saya harus katakan bahwa sayalah yang menemukan Chicago, tetapi
Chicago membalasnya dengan cinta.” 68
Penerbangan Chicago-St. Paul, 200869
Biasanya, Obama menghabiskan waktunya di pesawat dengan membaca, bekerja, atau
mendengarkan musik melalui iPod-nya. Namun kali ini adalah malam istimewa. Malam
itu adalah malam ketika Obama berhasil memenangkan pemilihan internal Partai
Demokrat dan berhak maju sebagai kandidat presiden mewakili partai itu, melawan
McCain dari Partai Republik. Malam itu, Obama dalam perjalanan menuju St. Paul untuk
menghadiri perayaan kemenangan. Di dalam pesawat carteran itu, selain ditemani
istrinya, Michele, dan dua putrinya, Malia dan Sasha, Obama didampingi tim suksesnya
yang berasal dari Chicago.
Mereka antara lain Martin Nesbitt, seorang pengusaha besar kulit hitam dan sahabat
Obama sejak kuliah di Harvard Law School dan Penny Pritzker, milyarder pemilik Hyatt
hotel dan kongsi bisnis Martin Nesbitt. Nesbitt-lah yang memperkenalkan Obama pada
Pritzker dan ia pun menjadi pemimpin penggalangan dana nasional untuk Obama. Selain
itu, hadir pula James Crown, putra dari milyarder Chicago, Lester Crown. Pritzker dan
Crown adalah tokoh Yahudi terkemuka di Chicago dan mereka yang membukakan jalan
bagi Obama ke tengah komunitas Yahudi.
Dalam kampanyenya di sebuah sinagog di Boca Raton, Florida, Mei 2008, Obama
menyebut Pritzker dan Crown sebagai “teman baik dari keluarga Yahudi terkemuka” dan
mengatakan kepada para hadirin di sinagog itu, “Salah satu kritikan yang dilemparkan
kepada saya saat berkampanye untuk [pemilu] Kongres di komunitas Afrika-Amerika

adalah ‘dia [Obama] terlalu dekat dengan komunitas Yahudi’...‘Semua temannya adalah
Yahudi’...”
Dan, tentu saja, ikut serta dalam perjalanan menuju St. Paul itu, David Axelrod, pria
Yahudi yang telah menjadi penasehat politik Obama sejak kampanye pemilihan Senat
tahun 2004. Axelrod, Pritzker, dan Nesbitt berteman dekat dengan Rahm Emanuel, pria
Yahudi, politisi Chicago yang kelak akan menjadi orang pertama yang diberi jabatan oleh
Obama setelah terpilih sebagai presiden: Kepala Staff Gedung Putih.

Orang Chicago lain yang menjadi anggota tim adalah Abner Mikva, seorang Yahudi
pensiunan hakim federal yang menjadi mentor politik Obama dan juga tetangga Obama
di kawasan perumahan elit Hyde Park. Mikva dan Obama saling kenal di University of
Chicago, tempat keduanya mengajar di fakultas hukum. Selain banyak memberikan
saran-saran politik dan dana kepada Obama, Mikva juga berperan dalam membela
Obama di hadapan komunitas Yahudi. Mikva menyebut Obama sebagai pria yang
‘memiliki yiddeshe nishama’ (spirit Yahudi).70

Pada tahun 2003, Mikva membuka jalan politik bagi Obama dengan menelpon Antony
Lake, seorang mantan diplomat, memintanya untuk bertemu dengan Obama. Lake
kemudian mempertemukan Obama dengan Susan Rice, mantan Asisten Menlu untuk
Urusan Afrika di kabinet Clinton. Rice lalu menjadi penasehat kampanye Obama bidang
politik luar negeri dan setelah Obama berhasil menjadi presiden, Rice diangkat menjadi
Dubes Amerika untuk PBB. Ada satu lagi tokoh dari Chicago, Arne Duncan, mantan
pemain basket profesional yang menjabat CEO di Chicago Public School. Partner main
basket Obama itu (dan juga teman dekat John Rogers, pemilik Ariel Investment yang
berperan penting dalam pengumpulan dana kampanye Obama) kini diangkat menjadi
Menteri Pendidikan.
Setelah pesawat itu mendarat di St Paul, Obama dan timnya segera menuju The Excel
Energy Center, tempat ribuan pendukungnya menunggu dengan yel-yel “Change” dan
“Yes We Can”. Dengan ekspresi haru, Obama mengatakan kepada para pendukungnya,
dan disambut dengan gemuruh tepuk tangan, “Karena Anda, malam ini saya bisa berdiri

di depan Anda dan mengatakan bahwa saya akan menjadi wakil Demokrat [untuk]
kandidat presiden Amerika Serikat.”71
*

Wakil Presiden AS: Joseph Biden
I am a Zionist.
You don't have to be a Jew to be a Zionist.
(Senator Joseph Biden, 2007)

Joseph Robinette Biden lahir tahun 1942 di Scranton, Pennsylvania, namun besar di
Delaware. Lulusan hukum dari Syracuse Law School ini pada usia 29 tahun sudah
berhasil menjadi senator utusan Delaware dan menjadi senator termuda di AS. Sejak itu
Biden selalu menjadi senator, hingga tahun 2009, saat ia resmi menjabat Wakil Presiden
AS. Selama menjadi senator, Biden aktif dalam menangani isu luar negeri dan
memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri AS, antara lain
terkait terorisme, senjata pembunuh massal, dan Timur Tengah.72
Biden adalah salah satu senator pendukung invasi ke Irak, namun kemudian mengaku
menyesal dan menjadi pengkritik kebijakan perang Bush. Meskipun selalu menekankan
pentingnya diplomasi, namun Biden dikenal sebagai orator yang blak-blakan dan
terkadang impulsif. Obama memberi akses penuh pada Biden untuk menghadiri semua
jadwal kerja kepresidenannya. Banyak anggota kabinet yang terkesan melihat betapa
kerasnya usaha Obama untuk melibatkan Biden dan betapa besarnya pengaruh yang
dimiliki Biden. Salah satu hasil pengaruh Biden tampak pada kebijakan Obama terkait
Afganistan.73 [Terkait perang baru Obama di Afghan, baca Menteri Pertahanan: Robert
Gates].
Biden adalah di antara sekian banyak senator Amerika yang loyal pada Israel. Loyalitas
Biden tersebut bisa dilihat dalam transkrip berikut ini.

11 Maret 2002, Acara Makan Malam Jewish National Fund (JNF)
Dalam acara makan malam itu, yang sekaligus malam pemberian penghargaan Three of
Life kepada Senator Biden, Duta Besar Israel untuk AS, David Ivry, berpidato sebagai
berikut.
“Adalah kebahagiaan untuk bergabung dengan Anda di malam ini memberi
penghormatan pada salah seorang anggota Kongres yang paling terhormat, seorang
pemimpin yang luar biasa, dan salah satu suporter dan teman Israel, Senator Joseph
Biden.”
“...Sebagai Ketua Komite Hubungan Luar Negeri di Senat, Senator Biden telah
menunjukkan komitmennya pada kebutuhan keamanan Israel. Senator Biden memahami
perjuangan Israel melawan teror dan ancaman yang membayangi Timur Tengah. Dalam
kapasitasnya sebagai pemimpin nasional, Senator Biden memusatkan perhatian kepada
ancaman-ancaman ini dalam [kerangka] kepentingan Israel dan AS.”
“Pekerjaan Senator Biden bagi kepentingan Israel merupakan pengukuhan bagi
persahabatan yang kekal antara kedua negara. Sebuah persahabatan yang dibangun di atas
kepercayaan dan ditingkatkan oleh prinsip fundamental demokrasi, kebebasan, keadilan,
dan pencapaian perdamaian.”
“Mewakili Israel, saya menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada JNF pada hari
ulang tahunnya ke-100 dan kepada Senator Biden untuk penghargaan yang prestisius ini.
Sebagai pemimpin sejati dan visioner, dia adalah orang yang paling pantas menerima
Tree of Life Award.”74
Wawancara di Shalom TV: I’m a Zionist
Pada bulan April 2007, Shalom TV mewawancarai Joseph Biden, yang saat itu masih
menjabat sebagai senator. Berikut transkripnya.
Shalom TV: “Banyak orang Amerika yang percaya bahwa ada kaitan antara perang
Amerika di Irak dengan Israel; bahwa jika Amerika tidak memiliki komitmen sedemikian

tinggi kepada Israel, tidak akan terjadi problem di Irak. Apa yang akan Anda katakan
kepada orang-orang yang berpikiran demikian?”
Senator Biden: ”Ini [pikiran] aneh. Ketika Komisi Baker membuat laporan bahwa
keamanan di Israel terkait dengan Irak, saya orang pertama, dan satu-satunya, di Kongres
yang menuyebutkan, bahwa jika besok, perdamaian terjadi antara Israeli dan Palestina,
apakah orang berpikir tidak ada perang meletus di Irak? Dan sebaliknya, jika Irak dikirim
ke planet Mars, apakah orang berpikir tidak akan ada teroris yang mengunjungi Israel
setiap hari?”
“Perbedaan antara sekarang dan sebelum 9/11: banyak orang Amerika yang kini bisa
merasakan seperti apa rasanya menjadi ayah dan ibu Israel yang anaknya pergi ke
sekolah dengan membawa bekal makan siang, lalu [si anak] ke sekolah naik bus, sepeda,
atau berjalan kaki; dan mereka berdoa kepada Tuhan ketika telepon seluler [si anak] tak
lagi berdering. [Itu terjadi] setiap hari, setiap hari.”
“Jadi, mari kita persingkat. Israel bukan penyebab [perang] Irak. Irak tenang atau tidak
tenang, tidak ada urusannya dengan Israel. Kedua, masyarakat harus tahu bahwa hingga
sekarang, Israel adalah satu-satunya kekuatan terbesar yang dimiliki Amerika di Timur
Tengah. Bayangkan bagaimanakah keadaan kita di dunia jika tidak ada Israel? Berapa
banyak perang yang akan terjadi? Berapa banyak tentara yang harus disiagakan? Jadi,
saya menilai [pemikiran] itu tidak saja salah, tapi juga menghina.”
Selanjutnya Biden bicara tentang ayahnya yang mendukung Israel, kasus Jonathan
Pollard, mata-mata Israel di AS, dan tentang anaknya yang menikah dengan seorang
perempuan dari keluarga Yahudi terkemuka di Delaware. Dia mengakhiri wawancara itu
dengan kalimat, “Saya seorang Zionis. Anda tak perlu menjadi seorang Yahudi untuk
menjadi seorang Zionis.”
[Catatan: Transkrip wawancara ini sudah dihapus dari website Shalomtv.com, tapi
dimuat ulang dalam website Israel, Ynet News. Rekaman video wawancara tersebut juga
bisa dilihat di You Tube.75]

*

Mekanisme Pemilihan Menteri di AS

Berdasarkan pasal 2 UUD Amerika Serikat, presiden memiliki otoritas untuk memilih
penasehatnya. Presiden kemudian menominasikan calon pejabat kementerian yang
dipilihnya kepada Senat Amerika. Bila Senat memberikan persetujuan, orang itu akan
diambil sumpahnya, dan memulai masa jabatannya.
Kongres AS yang bertugas menentukan kementerian apa saja yang diperlukan dalam
pemerintahan. Selain kementerian, Presiden juga dibantu oleh wakil presiden dan pejabat
setingkat menteri (cabinet level officer). Pemilihan dan pengangkatan wakil presiden dan
pejabat setingkat menteri tidak memerlukan persetujuan Senat. Di antara pejabat
setingkat menteri adalah Kepala Staf Gedung Putih, Direktur Kantor Manajemen dan
Anggaran, Administrator Agen Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Ketua Dewan
Penasehat Ekonomi.
Ada empat jabatan menteri yang dianggap paling berpengaruh, yang disebut The Big
Four, yaitu: Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan Menteri
Pertahanan.
Dalam pemerintahan AS, menteri disebut ‘secretary’ dan kementerian disebut
‘department’. Misalnya, Kementerian Pendidikan disebut ‘Department of Education’, dan
menterinya disebut ‘Secretary of Education’.

Rahm Emanuel, Kepala Staf Gedung Putih

Gedung Putih, 24 Januari 2009

Hari ini adalah hari keempat masa tugas resmi Rahm Emanuel. Dia menelungkupkan
tubuh di sofa di ruang kerjanya, kelelahan. Hari ini Jumat sore, dan bagi Emanuel, hari
keempat bagaikan tahun keempat. Dia berencana akan berkumpul bersama temantemannya di acara makan malam “Sabbath Yahudi”. Emanuel mengaku rindu pada anakanaknya yang berusia 8,10,dan 11 tahun yang tinggal di Chicago. Karena beban kerjanya,
Emanuel mengaku, “Sangat sulit bagi saya untuk menjadi orangtua seperti yang saya
inginkan.”

Tiba-tiba, pintu ruang kerjanya terbuka. Peter Orszag, Direktur Kantor Manajemen dan
Anggaran Negara, muncul.
“Orz, ada apa?” kata Emanuel. “Anda bisa menunggu sebentar, atau Anda perlu
sesuatu?”

Orszag perlu sesuatu. Emanuel pergi bersama Orszag, lalu kembali lagi. Tak lama
kemudian, Obama muncul di pintu.
“Mr. President!” seru Emanuel dan segera melompat dari sofanya dengan gaya yang
mirip gerakan dansa, lalu mereka keluar ruangan bersama.

Obama dan Emanuel memang pasangan yang akrab, dan tidak terlihat seperti bosbawahan. Pada sebuah pertemuan di Gedung Putih yang dihadiri Obama dan sejumlah
senator, Steny H. Hoyer, senator dari Maryland, melemparkan joke, “Mr. Emanuel terlalu
sibuk untuk bicara dengan saya, karena itu saya menelpon Presiden.” Obama menjawab
bahwa dirinya selalu bahagia menjawab telepon yang ditujukan untuk Kepala Staf-nya.
Gurauan Hoyer merujuk kepada kejadian beberapa pekan sebelumnya. Saat itu Hoyer
menelpon Emanuel, namun karena Emanuel sedang sibuk, dia menyerahkan telepon

kepada Obama dan Hoyer pun berbicara dengan Obama. Dalam berbagai rapat, menurut
pejabat Gedung Putih, Obama dan Emanuel juga sering bertukar canda.

New York Times menyebut Emanuel sebagai orang kedua yang paling berkuasa di AS.
Emanuel adalah orang pertama yang diangkat Obama menjadi anggota timnya,
pengangkatannya dilakukan hanya 2 hari setelah Obama menang pemilu, dan untuk itu
Obama tidak memerlukan konfirmasi atau persetujuan dari Senat (berbeda dengan
menteri, harus ada persetujuan Senat). Emanuel sangat berperan dalam penentuan
personil kabinet Obama. Dialah yang memaksakan agar Hillary Clinton diberi posisi
sebagai Menlu dan Lion Panetta sebagai Direktur CIA.
Emanuel juga berperan sebagai ‘pemburu’ pengisi jabatan Direktur Kantor Manajemen
dan Anggaran. Peter R. Orszag, pria Yahudi penasehat ekonomi Presiden Clinton, semula
ragu menerima jabatan itu, namun diburu Emanuel hingga ke Hong Kong dan
mengatakan, “Engkau tidak bisa duduk di pinggir, engkau harus masuk ke dalam
[pemerintahan].” Kini, Orszag menduduki jabatan yang sangat menentukan kemana uang
negara akan dialokasikan. “Tidak ada hal yang melibatkan uang yang terjadi tanpa
melibatkan Kantor Manajemen dan Anggaran. Jika Pentagon (Kementerian Pertahanan)
berbicara tentang target [perang], mereka tidak melibatkan Kantor Manajemen dan
Anggaran. Tapi jika mereka membicarakan berapa banyak perang yang mereka inginkan,
mereka akan melibatkan Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran,” kata Alan S.
Binder, ahli ekonomi dari Universitas Princeton.76

Pemilihan Ray LaHood, senator asal Chicago, teman dekat Emanuel, sebagai Menteri
Transportasi juga memperlihatkan besarnya pengaruh Emanuel pada Mr. Obama. Setelah
Emanuel menyuarakan keinginan LaHood untuk bergabung dalam kabinet, LaHood
segera dipanggil ke Chicago untuk bertemu Obama. Interview berlangsung selama 30
menit. Lalu, ketika LaHood bersiap meninggalkan ruangan, Obama berkata, “Lihat,
Rahm Emanuel menyukaimu. Dia sangat menekan dan mendorong saya. Bukannya saya
tidak mau melakukannya, tapi…” [Obama tidak menyelesaikan ucapannya].

Beberapa hari kemudian, LaHood ditunjuk menjadi Menteri Transportasi.77

Siapa Emanuel Sebenarnya?
Meskipun Emanuel adalah penari balet berbakat dan lulusan sekolah ballet, namun dia
memilih terjun ke politik dan bisnis finansial. New York Times secara jujur
mengungkapkan karakter Emanuel dengan kata-kata feisty, bombastic, impulsive, brash
(suka bertengkar/penuh keberanian, bombastis, suka menuruti kata hati, kurang ajar).78
Namun, artikel New York Times itu tidak sedikit pun menceritakan latar berlakang
keluarga Rahm Emanuel. Penjelasan itu bisa kita dapatkan dari Haaretz, koran Israel
terkemuka: Emanuel adalah anak dari seorang dokter kelahiran Yerusalem mantan
anggota Irgun (disebut juga Etzel atau IZL), kelompok militan Zionis yang beroperasi di
Palestina antara 1931-1948.79 Irgun adalah teroris yang melakukan pembantaian massal
di desa Deir Yassin [seperti dijelaskan di Bab 1]. Ayah Emanuel kemudian pindah ke AS
dan Emanuel lahir di Chicago tahun 1959.

Emanuel punya dua kewarganegaraan, AS dan Israel. Loyalitas Emanuel kepada Israel
terlihat jelas pada Perang Teluk (1991); dia kembali ke Israel untuk bergabung dalam
Israel Defense Force (Angkatan Bersenjata Israel). Sekembalinya dari Israel, dia
bergabung dalam tim penggalangan dana Bill Clinton untuk pilpres. Setelah Clinton
menang, dia diberi jabatan sebagai Penasehat Gedung Putih. Tahun 1998, Emanuel
kembali ke Chicago setelah menikah dengan Amy Rule, lalu terjun di bisnis bank
investasi.80 Karirnya di bidang keuangan membuatnya kaya namun juga mencatatkan
namanya di deretan tokoh yang punya kaitan dengan krisis finansial AS [baca: krisis
perumahan AS, di sub-bab Menteri Perumahan: Shaun Donovan].

Tahun 2002, Emanuel memulai karir baru di bidang politik: menjadi senator utusan
Chicago. Dalam posisi sebagai senator, loyalitasnya pada Israel kembali tampak jelas.
Dia pendukung perang Irak [yang dilancarkan AS demi Israel, baca bab 2] dan serangan
kepada Iran. Selama musim panas tahun 2008, dia menjadi pemain kunci aksi pengucilan
dan penghinaan pada Jimmy Carter setelah bukunya, “Palestine: Peace not Apartheid”,

membuat marah para pendukung Israel. Carter dilarang berpidato di Konvensi Nasional
Partai Demokrat, larangan yang tak pernah diberlakukan kepada para mantan presiden.

Dalam pidatonya di Kongres tanggal 19 Juli 2006, menyusul pengeboman Israel ke
Lebanon dan pecahnya Perang Hizbullah-Israel, Emanuel mendeskripsikan pemerintahan
Lebanon dan Palestina sebagai sekelompok orang yang totaliter, terdiri dari milisi dan
teroris yang berlagak demokratis.81 Kongres kemudian merilis resolusi yang
mendeklarasikan dukungan pada hak Israel untuk ‘melakukan aksi yang tepat dalam
membela diri’, menimpakan kesalahan pada pemerintahan Lebanon yang gagal melucuti
senjata Hizbullah, serta mengecam Iran dan Syria yang ‘mendukung aksi terorisme
melawan Israel’.82

Dengan banyaknya bukti loyalitas Emanuel pada Israel, tak heran bila para pemimpin
organisasi Yahudi Amerika memuji-mujinya. William Daroff, Direktur United Jewish
Communities, sebuah organisasi induk yang membawahkan 155 Federasi Yahudi dan
400 komunitas Yahudi AS, mengatakan, “Emanuel adalah teman baik Israel, datang dari
keturunan Irgun, berdoa pada sinagog Ortodoks, dan mengirim anak-anaknya ke sekolah
Yahudi.”

Ira N. Forman, Direktur Eksekutif National Jewish Democratic Council (NJDC),
menyebutkan, “Emanuel selama ini adalah pemimpin yang kuat dan efektif dalam Partai
Demokrat. Catatan voting [suara yang diberikan dalam penetapan UU/Resolusi] dan
kepemimpinannya dalam mendukung hubungan AS-Israel sangat luar biasa. Emanuel
memiliki akar Yahudi yang dalam dan ikatan kuat dengan komunitas Yahudi. Emanuel,
anak seorang imigran Israel, telah terbukti memiliki komitmen kepada keamanan Israel
dan telah mengabdi sebagai sukarelawan pada pangkalan militer Israel selama Perang
Teluk tahun 1991.”83

Sebaliknya, Paul Craig Roberts, penulis buku The Tyranny of Good Intentions menilai,
“Sesungguhnya, pemilihan Obama Kepala Staf Gedung Putih merupakan sinyal bahwa
‘perubahan’ [change, slogan kampanye Obama] telah berakhir seiring dengan terpilihnya

Obama [sebagai presiden]. Satu-satunya hal yang berbeda dalam pemerintahan baru ini
hanyalah wajah [para pejabatnya].84

*
The Big Four

1. Menteri Luar Negeri Obama: Hillary Clinton

Chicago, sebelum 4 November 2008
Setiap pagi jam 8, tim penasehat bidang politik luar negeri di Pusat Kampanye Obama di
Chicago mengirim dua email untuk Obama. Email pertama, berisi penjelasan singkat
tentang perkembangan penting dunia selama 24 jam terakhir. Email kedua, berisi
sejumlah pertanyaan tentang isu internasional yang kemungkinan akan diajukan publik
kepada Obama hari itu, lengkap dengan usulan jawabannya. Misalnya, “Apakah Obama
mendukung keputusan Perdana Menteri Irak, Nuri Al Maliki, untuk mencantumkan
tanggal penarikan pasukan AS dalam perjanjian keamanan Irak-AS?”
Pilihan jawaban yang disarankan kepada Obama:


“yes”



“a genuine opportunity”

Jawaban kedua-lah yang dipilih Obama dalam pidatonya tentang Irak pada pekan itu.
Email itu disusun oleh sebuah tim yang diatur bagai sebuah kantor kementerian luar
negeri, didukung oleh 300 pakar politik. Hampir semua anggota utama tim tersebut
adalah orang-orang yang pernah bekerja dalam pemerintahan Bill Clinton, seperti
Madeleine Albright dan Warren Chrostopher. Sebagian yang lain adalah para penasehat
politik yang sebelumnya bekerja mendukung kampanye Hillary Clinton. Tim itu

dipimpin oleh Susan Rice, yang pada era Clinton menjadi asisten Madeleine Albright,
dan Antony Lake, mantan penasehat keamanan nasional Bill Clinton. Tokoh lainnya
adalah Gregory B. Craig, pejabat tinggi di kementerian luar negeri era Clinton, serta
Richard Danzig, Menteri Kelautan pada era Clinton.
Dengan di-back-up oleh tim yang sangat pro-Clinton seperti ini, tak heran bila kemudian
setelah Obama menang pemilu 4 November 2008, orang yang dipilihnya untuk jabatan
Menteri Luar Negeri adalah: Hillary Rodham Clinton.
Washington DC, 21 Januari 2009

Hari itu, Hillary resmi diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Keputusan Hillary
menerima jabatan jabatan tersebut, di mata sebagian orang, menunjukkan kebesaran
hatinya. Betapa tidak, perempuan kelahiran Chicago tahun 1947 itu adalah orang yang
dikalahkan Obama dalam pemilu internal Partai Demokrat. Hillary kalah dan Obama
maju sebagai kandidat resmi Demokrat dalam pilpres, melawan John McCain dari Partai
Republik. Bahkan, Hillary dengan besar hati menyerukan kepada para pendukungnya
agar mendukung Obama. Dalam pidatonya saat berkunjung ke Indonesia, Hillary
mengatakan bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Obama adalah karena
kecintaannya pada negara.

Sebagian lain menilai bahwa kesediaan Hillary untuk mendukung Obama terkait dengan
masalah keuangan.85 Untuk membiayai kampanye, meski berhasil mendapatkan donasi
hampir 230 juta dollar dari pendukungnya (Obama meraih dana 750 juta dolar), tim
Hillary terpaksa berhutang 22,5 juta dollar (11,4 juta dollar di antaranya adalah uang
Hillary sendiri yang dipinjamkannya kepada tim kampanye).86
Yang jelas, dalam urusan politik luar negeri, ‘kebesaran hati’ Hillary agaknya perlu
dipertanyakan. Pada tahun 2000, Hillary memenangkan pemilu Kongres dan menjadi
senator utusan New York. Tahun 2000 itu pula, ia mengunjungi Tembok Zionis yang
disebut-sebut sebagai ‘pagar’ untuk melindungi keamanan kawasan Israel. Israel
menyatakan bahwa pembangunan tembok sepanjang sepanjang 650 kilometer (empat kali

lipat tembok Berlin) itu akan mengikuti Green Line atau garis perbatasan antara Tepi
Barat (wilayah ‘negara’ Palestina) dengan wilayah Israel. Namun kenyataannya, tembok
itu berkelok-kelok melewati Green Line dan mencaplok wilayah Palestina. Keseluruhan
tembok itu telah melenceng sejauh 22 kilometer dari green line dan masuk ke wilayah
Tepi Barat. Sebanyak 15% dari tanah pertanian di Tepi Barat telah dicaplok tembok itu
dan 60% keluarga petani yang memilik tanah di sebelah barat tembok tidak memiliki
akses terhadap tanahnya sendiri. Bila pembangunan tembok itu selesai, panjangnya akan
mencapai 850 kilometer, dua kali lipat dari green line.
Keberadaan tembok itu membuat Israel mampu mengontrol semua perbatasan Tepi Barat
dengan dunia luar; lebih dari 31.000 penduduk Tepi Barat akan terpenjara di desa-desa
yang terkurung secara total di dalam tembok, 60.500 penduduk lainnya akan terjebak di
‘zona kantong’ antara tembok dengan Green Line. Orang Palestina yang tinggal di ‘zona
kantong’ itu harus mengajukan izin untuk tetap tinggal di rumah mereka sendiri. Orangorang Palestina telah dipisahkan dari tanah pertanian, tempat kerja, sekolah, universitas,
jaringan sosial, dan pelayanan kesehatan. Kaum perempuan terpaksa terus melahirkan di
pos-pos pemeriksaan dan bayi-bayi meninggal akibat tidak adanya perawatan medis.87
Hati Hillary ternyata tidak mampu melihat hakikat di balik tembok itu. Di depan Tembok
Zionis itu, ia mengatakan, “[Tembok] ini bukan [untuk] melawan rakyat Palestina, ini
untuk melawan teroris. Rakyat Palestina harus membantu mencegah terorisme. Mereka
harus mengubah perilaku mereka terkait terorisme.” 88
Selama masa jabatannya sebagai senator, Hillary tercatat sebagai pendukung Perang
Afganistan dan Perang Irak. Dukungannya pada Israel juga tanpa cacat. Dalam masa
kampanye pilpres, tanggal 4 Juni 2008, Hillary berpidato di depan AIPAC, organisasi
lobby Yahudi terbesar di AS yang seolah menjadi tempat mencari restu para kandidat
presiden atau senator. Saat itu, Hillary mengatakan,
“AS dan Israel memiliki keterikatan yang sangat mengagumkan sebagai sekutu, teman,
atau partner. Kita memiliki kepentingan yang sama, tujuan yang sama, dan [kesamaan]
ini bukanlah sekedar pada [kesamaan] nilai-nilai biasa. [Kita memiliki kesamaan] pada

nilai-nilai utama, yaitu kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, hak perempuan,
pemerintahan sipil yang kuat. Kami berdiri bersama Israel karena Israel menunjukkan
bahwa demokrasi dapat ditegakkan di kondisi yang paling sulit karena keberadaan Israel
adalah kemarahan yang pedih di hadapan kebencian dan Holocaust; karena dalam
mengalahkan terror, alasan Israel adalah alasan kami; dan karena perjuangan Israel tidak
hanya perjuangan untuk kaum Yahudi, tetapi untuk semua orang yang ingin hidup dalam
perdamaian dan keamanan di bawah pemerintahan yang dipilih secara demokratis.”
“Nilai-nilai yang diperjuangkan Israel belumlah aman. Hati kami terpaut pada warga
yang pemberani di kota-kota seperti Sderot dan Ashkelon yang hidup di tengah ketakutan
akan jatuhnya bom di rumah mereka atau di sekolah anak-anak mereka setiap saat.
Dukungan saya kepada Israel tidaklah muncul baru-baru ini saja, dan tidaklah sedikit.
Saya tahu [dukungan] ini ada di dalam kepala saya, di hati saya, dan di dalam usus saya.”
“...saya memiliki komitmen yang sangat kuat pada keamanan Israel karena keamanan
Israel sangat penting bagi keamanan kami. Ketika ekstrimis Islam, termasuk para
pemimpin negara-negara, mendeklarasikan ‘kematian untuk Amerika, kematian untuk
Israel’, kami memahami bahwa kedua bangsa kita sedang berjuang melawan ancaman
yang sama, dan kita yang hadir di ruangan ini tahu bahwa keterikatan ini jauh lebih
personal dibandingkan dengan perjanjian keamanan atau perhitungan resiko belaka.
Dengan bangga saya mendukung bantuan keamanan sebesar 2,5 milyar dollar kepada
Israel dalam UU Bantuan Luar Negeri dan saya berkomitmen untuk menjamin Israel agar
memiliki kekuatan militer tertinggi sehingga bisa menghadapi ancaman yang terus
meningkat.”89

*

2. Robert Gates: Menteri Pertahanan

Bahrain, 8 Desember 2007
Dalam sebuah konferensi keamanan internasional di Bahrain, Menteri Pertahanan AS,
Robert Gates ditanyai, “Apakah Anda berpendapat bahwa program nuklir Israel
mengancam kawasan?”
Gates menjawab, “Tidak, saya tidak [berpikir demikian].”

Jawaban itu segera disambut tawa para hadirin di ruangan tersebut, yang sebagian
besarnya adalah pejabat pemerintahan dari negara-negara Timur Tengah. Tentu saja
mereka tertawa, karena jawaban Gates sangat kontradiktif dengan kenyataan.
Pembelaan Gates dalam forum itu masih berlanjut. “Israel tidak melatih teroris untuk
menumbangkan negara tetangganya. Israel tidak mengirimkan senjata ke tempat seperti
Irak untuk membunuh ribuan penduduk sipil. Israel tidak mengancam akan
menghancurkan negara tetangganya. Israel juga tidak mencoba menganggu stabilitas
pemerintahan Lebanon,” kata Gates.90
Gates agaknya lupa, Juli 2006, Israel membombardir Lebanon selatan dan menewaskan
lebih dari 1000 orang Lebanon. Selama 60 tahun terakhir, Israel juga tak pernah bosan
melancarkan operasi militer ke tetangganya, Palestina. Setahun sebelum berbicara di
Bahrain, Gates bahkan pernah memberikan pernyataan yang mengakui bahwa Israel
memiliki bom nuklir. Dalam sidang Senat AS, Desember 2006, Gates mengatakan,
“Mereka [Iran] dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan yang bersenjata nuklir, Pakistan di
sebelah timur, Rusia di utara, Israel di Barat, dan kita [militer AS] di Teluk Persia.”
Gates mengeluarkan pernyataan itu untuk meyakinkan Senat bahwa Iran sangat mungkin
berusaha membuat senjata nuklir, alasannya, Iran dikelilingi negara-negara yang punya
senjata nuklir juga, termasuk Israel.91 Pengakuan Gates ini disusul pula oleh pernyataan
Ehud Olmert hanya beberapa hari kemudian, di televisi Jerman. Olmert berkata, “Iran,

secara terbuka dan eksplisit mengancam untuk menghapuskan Israel dari peta. Apakah
Anda bisa mengatakan bahwa mereka berada di level yang sama bila mereka bercita-cita
memiliki senjata nuklir sebagaimana Amerika, Perancis, Israel dan Rusia?92 Dengan kata
lain, menurut Olmert, posisi Iran berbeda dengan AS, Perancis, Israel dan Rusia.
Keempat negara itu boleh (dan sudah) memiliki senjata nuklir, tetapi Iran, karena pernah
mengancam Israel, tak boleh memiliki senjata nuklir.
Washington DC, 27 Maret 2009: Perang!
Hari itu, Presiden Obama didampingi oleh Menlu Hillary Clinton dan Menhan Robert
Gates, dengan wajah serius mengumumkan rencana militer terbarunya: Perang
Afganistan-Pakistan. Seperti yang dulu dilakukan Bush, Obama menggunakan tragedi
pengeboman gedung WTC 11 September 2001 sebagai alasan perang.
“Saya mengingatkan semua orang, AS tidak memilih untuk berperang di Afghanistan,”
kata Obama. “Hampir 3000 orang rakyat kita terbunuh pada 11 September 2001, padahal
mereka tidak melakukan apapun selain menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.
…Saya ingin rakyat Amerika memahami bahwa kita memiliki sebuah tujuan dan fokus
yang jelas: untuk mengacaukan, membongkar, dan mengalahkan al-Qaida di Pakistan dan
Afghanistan, dan untuk mencegah mereka kembali ke negara itu di masa depan.”
Pasukan yang dipimpin AS pada tahun 2001 telah berhasil menggulingkan pemerintahan
militan Taliban, tapi—AS mengklaim—banyak di antara pasukan Taliban yang
melarikan diri dan membangun kekuatan kembali di perbatasan Pakistan. Karena itulah
Obama mengatakan, perbatasan Afghan-Pakistan sebagai the most dangerous place in the
world.93
Di Kairo, Obama menjustifikasi perang Afghanistan dengan mengutip ayat Quran,
“Situasi di Afghanistan memperlihatkan tujuan Amerika dan perlunya kita bekerja
bersama. Lebih dari tujuh tahun yang lalu, AS mengejar al-Qaida dan Taliban dengan
dukungan international. Kami tidak pergi [perang] atas pilihan [sendiri]. Kami pergi
karena memang harus pergi. … Al-Qaida membunuh hampir 3.000 orang pada hari itu.
Mereka memiliki afiliasi di banyak negara dan mencoba untuk memperluas jangkauan.

Tidak ada di antara kita yang boleh menoleransi ekstrimis. Mereka telah membunuh di
banyak negara. Mereka telah membunuh orang-orang dari berbagai agama, dan yang
lebih banyak, mereka membunuh kaum Muslim. Aksi mereka tidak sejalan dengan hak
asasi manusia, kemajuan bangsa-bangsa, dan Islam. Al Quran suci mengajarkan bahwa
siapa yang membunuh seorang manusia tak berdosa, bagaikan membunuh seluruh umat
manusia...”94
Kunjungan Obama ke Turki: Menjual Perang
Dua bulan sebelum berpidato di Kairo, Presiden AS Barack Obama melakukan tur luar
negeri ke London, Paris, Praha, dan berakhir di Istanbul, Turki. Kunjungan ke Turki
seolah menandai dimulainya babak baru hubungan Dunia Islam dan Amerika. Akibat
teror dan genosida Israel di Gaza, kemarahan dunia Islam pada Israel dan negara sekutu
utamanya, Amerika Serikat, semakin memuncak. Namun kini, dalam pidatonya di depan
Parlemen Turki, Obama tampak ingin menarik simpati dunia muslim.”Biarkan saya
katakan sejelas mungkin, Amerika Serikat tidak dan tidak akan pernah memerangi
Islam,” kata Obama.
Koran-koran terkemuka AS seperti New York Times dan Washington Post dalam liputan
mereka juga lebih memfokuskan pada pesan perdamaian dengan dunia Islam ini. Pidato
yang disiarkan langsung ke negara-negara Arab oleh Al Jazeera dan Al Arabiya itu
disebut-sebut sebagai ’upaya untuk menjalin ikatan dengan Islam’.95 Koran Turki,
Hurriyet, mengomentari, “Sikap Obama yang simpatik telah memenangkan hati
masyarakat Turki.”96 Menlu Mesir Ahmed Abul Gheit menyebut pidato Obama “langkah
pertama dan penting untuk meredakan ketegangan antara AS dan Dunia Muslim.”97
Namun, ada poin penting dalam pidato Obama yang tak banyak diulas, yaitu, proposal
yang diajukan Obama kepada Turki terkait konflik Timur Tengah. Posisi Turki dalam
konflik Timur Tengah memang sangat krusial. Turki berperan penting dalam Perang Irak,
karena negeri itu berbatasan langsung dengan Irak utara, sehingga pasukan AS bisa
masuk ke Irak melalui Turki, bila Turki mengizinkan. Turki adalah negara anggota
NATO dengan jumlah pasukan terbesar setelah AS. Sejumlah pasukan Turki kini

bertugas di Afganistan, bergabung dengan pasukan NATO untuk melawan Taliban dan
Al Qaida. Terkait konflik Palestina-Israel, Turki ambil peranan dengan mengupayakan
perundingan Israel-Syria. Bila Syria mau berdamai dengan Israel, artinya, musuh penting
Israel akan berkurang satu lagi.
Turki juga berbatasan langsung dengan Iran utara, dan pemimpin kedua negara telah
menjalin hubungan yang relatif dekat. Dalam kunjungan Presiden Turki, Abdullah Gul,
ke Teheran 11 Maret 2009, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, Ayatullah Sayyid Ali
Khamenei, mengatakan “AS dan Israel menentang hubungan dekat Iran dan Turki.”
Ayatullah Khamenei tak lupa menyebut-nyebut proyek pembangunan jalan Turki-IranPakistan sebagai kerjasama positif Teheran-Ankara, dan menyebut aksi PM Turki
Erdogan di Davos ‘mengagumkan’.98 Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss,
Erdogan terang-terangan mengungkapkan kemarahannya pada Presiden Israel Shimon
Peres yang membela aksi genosida di Gaza.
Posisi penting Turki agaknya menjadi alasan mengapa Obama memilih Turki untuk
menyampaikan pesannya kepada Dunia Islam, sekaligus membujuk Turki untuk
bergabung dalam agenda Washington terkait berbagai konflik Timur Tengah. Tentang
Palestina, Obama mendorong Turki untuk melanjutkan upaya mediasi Israel-Syria,
sembari mengingatkan bahwa “Kita harus menolak penggunaan teror dan mengakui
bahwa Israel berhak melindungi keamanannya.” Pihak yang dimaksud Obama
‘menggunakan teror’ tentu saja, Hamas. Obama mungkin lupa untuk menyebut bahwa
Palestina pun korban teror Israel dan keamanan Palestina juga harus dijaga.
Terkait Iran, Obama mengingatkan Turki akan bahaya senjata nuklir yang konon sedang
diproduksi Iran. “Perdamaian di kawasan [Timur Tengah] akan mencapai kemajuan jika
Iran melepaskan ambisinya untuk membuat senjata nuklir. Sebagaimana saya jelaskan di
Praha kemarin, tidak ada yang diuntungkan dari merebaknya senjata nuklir, terutama
Turki.” Padahal, IAEA (lembaga di PBB yang bertugas mengawasi proyek nuklir negaranegara anggota NPT/perjanjian pelarangan senjata nuklir) berkali-kali melaporkan hasil
penyelidikannya bahwa proyek nuklir Iran sama sekali tidak mengarah kepada
pembuatan senjata nuklir.

Selanjutnya, Obama mencoba menyamakan ancaman teror yang dihadapi Turki dan Irak:
PKK (Partai Pekerja Kurdi) dan Al Qaida, meski keduanya dua entitas berbeda dengan
idealisme yang berbeda. “Jangan salah, Irak, Turki, dan AS menghadapi ancaman teroris
yang sama; meliputi teroris Al Qaida, yang telah memecah belah Irak dan
menghancurkan negara itu; termasuk juga PKK. ...Kita juga memiliki kesamaan tujuan
untuk menolak zona aman Al Qaida di Pakistan atau Afganistan,” kata Obama. Karena
itu, Obama mengajak Turki untuk bersama-sama memerangi teroris.
Bisa disimpulkan, kunjungan ke Turki adalah bagian dari agenda besar Obama dalam
kunjungan luar negerinya, yaitu, menjual perang. Di Paris, dalam acara ulang tahun ke60 NATO, Obama menyerukan agar negara-negara NATO mengirimkan lebih banyak
pasukan ke Afghanistan. Di Praha, Cheko, Obama menyampaikan pentingnya
pembangunan sistem pertahanan militer di Cheko dan Polandia demi menghadapi
ancaman nuklir Iran. Untuk menenangkan publik Cheko yang 70%-nya menentang
rencana penempatan pangkalan radar AS di negeri mereka, Obama menjanjikan, “Jika
ancaman Iran sudah lenyap, kita akan memiliki basis keamanan yang lebih kuat dan
kekuatan penggerak bagi konstruksi senjata di Eropa akan dipindahkan.”99
Robert Gates: Menteri Pro-Perang
Robert Gates, lahir 1943, adalah pejabat tua yang telah puluhan tahun malang-melintang
di dunia intelijen dan keamanan. Selama 26 tahun, Gates menjadi staf CIA dan NSC
(National Security Council); dia bekerja di bawah kepemimpinan empat Presiden sejak
Reagan hingga Obama. Karirnya mulai menanjak pada era Bush Sr, ketika ia diangkat
menjadi Direktur Intelejen Sentral. Tahun 2006, pada era Bush Jr, Gates diangkat
menjadi Menteri Pertahanan menggantikan Donald Rumsfeld yang mengundurkan diri
karena berbagai skandal Perang Irak. Tahun 2007, Gates diberi penghargaan “Henry M.
Jackson Distinguished Service Award” dari JINSA (Jewish Institute for National Security
Affairs)100, sebuah organisasi Yahudi-Amerika pro-Israel yang selalu menyuarakan
“perang total” terhadap Irak, Iran, dan Syria.101

Penghargaan dari JINSA menunjukkan bahwa Gates memang pendukung perang Irak,
meski pernah secara tidak tegas menyatakan penentangannya pada perang Irak. Ketika
ditanya apakah invasi Irak memang perlu dilakukan, Gates menjawab, “Apakah jika saya
mengetahui apa yang saya ketahui sekarang, saya akan melakukan hal yang sama? Saya
pikir, jawabannya, saya tidak tahu.” Padahal, bosnya, George W. Bush, berkeras
mengatakan “Saya sangat percaya bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang sedang kita
lakukan [di Irak] adalah hal yang benar.”102
Meski ‘tidak tahu’ soal perlu-tidaknya Perang Irak, yang jelas, Gates selaku Menhan
mengambil keputusan bahwa tentara AS perlu tetap berada di Irak untuk jangka waktu
lama, sehingga bisa ‘membantu tentara Irak’ dan melanjutkan operasi pengejaran Al
Qaida di Irak. Gates juga mendukung permintaan penambahan anggaran dana yang
diajukan Bush kepada Kongres AS untuk membiayai perang Irak.103 Kini, sebagai
Menhan di era Obama, Gates juga melanjutkan kebijakan perang tersebut.
Rencana mempertahankan (sebagian) pasukan di Irak serta melanjutkan perang ke
Afganistan dan Pakistan, sebenarnya jauh-jauh hari sudah diungkapkan Obama, antara
lain dalam artikel berjudul “My Plan for Iraq” yang ditulisnya di New York Times edisi
14 Juli 2008.104
“…Pada hari pertama masa tugas saya, saya akan memberikan tugas baru kepada militer:
menghentikan perang. Sebagaimana telah saya katakan berkali-kali, kita harus berhatihati dalam melepaskan diri dari Irak, sebagaimana dulu kita sedemikian ceroboh
melibatkan diri [dalam konflik ini]. Kita harus memindahkan pasukan kita dengan aman
dalam jangka waktu 16 bulan. ...Setelah itu, akan ada ‘pasukan sisa’ yang bertahan di
Irak untuk melakukan misi terbatas: mengejar sisa-sisa Al Qaida di Mesopotamia,
melindungi para pegawai Amerika dan melatih pasukan keamanan Irak seiring dengan
kemajuan politik di Irak. Jadi, ini bukanlah penarikan [pasukan] yang tergesa-gesa.”
Di paragraf-paragraf selanjutnya, Obama menyatakan rencananya untuk memindahkan
sebagian pasukan yang ditarik dari Irak itu ke Afganistan dan Pakistan. Alasannya,
perang melawan terorisme harus tetap dilanjutkan dan sumber terorisme adalah Al Qaida.

Karena itulah, menurut Obama, militer AS harus memfokuskan diri pada operasi militer
di Afghanistan dan Pakistan.
Dan, keputusan Obama mengangkat mantan Menhan era Bush, Robert Gates, merupakan
langkah tegas dalam pelaksanaan rencana perangnya itu.
Mengapa Afghanistan?
Setelah AS habis-habisan membiayai perang di Irak, dan hasilnya dinikmati Israel, yaitu:
tergulingnya musuh Israel, Saddam Husein, dan terbukanya jalur minyak Kirkuk-Haifa
[baca bab 2], mengapa AS harus menyerang Afghanistan?
Untuk menjawabnya, kita perlu bertanya dulu, bila Al Qaida benar-benar bersalah dalam
teror 9/11 seperti yang dikatakan Obama, mengapa hingga kini tak ada sidang terbuka
mengadili para tertuduh pelaku teror itu? AS menyatakan telah menahan dalang
pengeboman menara WTC, Khalid Sheikh Mohammed. Lalu mengapa dia tidak segera
diadili supaya dunia benar-benar mendapatkan bukti bahwa memang Al Qaida yang
bersalah? Niels H. Harrit dan beberapa pakar sains dari AS dalam paper ilmiah yang
dimuat di Jurnal Kimia Fisika melaporkan, ditemukan lapisan tipis debu bom super
thermite di lokasi reruntuhan WTC. 105 Menurut para pakar konstruksi, menara setinggi
WTC tidak akan hancur lebur hanya karena ditubruk sebuah pesawat, kecuali bila
memang di dalam menara itu sudah dipasang bahan peledak dalam jumlah puluhan
ton.106 Perlu satu tim besar untuk menaruh puluhan ton bom di sana. Mengapa Obama,
alih-alih mengirim 17.000 pasukan ke Afghanistan, tidak memfokuskan diri untuk
menangkap tim itu?
Benarkah semua perang dan pertumpahan darah di Afghanistan bersumber dari Al Qaida,
yang meski telah diperangi tujuh tahun oleh pasukan multinasional, tak jua bisa
ditumpas? Christopher Bollyn, jurnalis independen yang aktif menulis laporan
investigatif seputar konspirasi Israel dan AS, memberitahukan sebuah nama yang
menjadi benang merah: Merhav Group, sebuah perusahaan Israel yang menguasai
eksplorasi energi di Turkmenistan; negara pemilik cadangan gas terbesar kedua di dunia.
“Mengontrol rute transportasi [minyak dan gas] adalah mengontrol produk,” kata Yosef

Maiman, Presiden Merhav Group. Melalui Merhav, Israel berkepentingan untuk
membuat jalur pipa gas dari Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, dan India (TAPI). Jika
jalur gas TAPI selesai, Israel melalui Merhav Group akan meraup puluhan milyar dollar
dari penjualan minyak Turkmenistan ke Pakistan, India, dan China.107

*
3. Jaksa Agung: Eric Holder

Eric Holder, lahir di New York tahun 1951, adalah pria berkulit hitam pertama di AS
yang diangkat menjadi Jaksa Agung. Sebelumnya, di era Clinton, dia menjabat sebagai
Wakil Jaksa Agung (dan merupakan Wakil Jaksa Agung pertama di AS yang berkulit
hitam). Pada masa kampanye Obama, Holder bertindak sebagai penasehat di bidang
hukum, serta menjadi ketua komite seleksi wakil presiden.
Pada era Clinton, Holder berperan penting dalam pemberian grasi (pengampunan)
presiden kepada Marc Rich, pengusaha minyak yang dihukum pengadilan karena
melakukan penggelapan pajak dan perdagangan minyak ilegal. Pada masa embargo
minyak Arab 1973-74, Rich justru membeli minyak dari Iran (era Shah Pahlevi) dengan
harga murah lalu menjualnya kepada perusahaan minyak di Amerika dengan harga
berlipat. Pria Yahudi kelahiran Belgia yang hijrah ke AS tahun 1942 itu, tercatat sebagai
orang kaya yang aktif menyumbang untuk Partai Demokrat. Saat divonis bersalah, ia
sedang berada di Swiss dan hingga kini belum kembali ke AS. Pada detik-detik terakhir
masa jabatannya, Clinton dengan dimediasi Eric Holder mengambil keputusan untuk
mengampuni Rich.
Setelah lengser dari kursi kepresidenan, Bill Clinton menulis di New York Times,
delapan alasan mengapa ia mengampuni Rich, poin ke-8 adalah sbb.
“Terakhir, dan penting, banyak pejabat dan mantan pejabat tinggi Israel dari kedua partai
besar [di Israel] dan para pemimpin komunitas Yahudi di Amerika dan Eropa mendorong

diberikannya pengampunan kepada Mr. Rich karena sumbangan dan pelayanannya
kepada lembaga sosial Israel, kepada usaha Mossad dalam menyelamatkan dan
mengevakuasi kaum Yahudi dari negara-negara yang kejam, dan kepada proses
perdamaian melalui dukungan terhadap program pendidikan dan kesehatan di Gaza dan
Tepi Barat.”108
Komitmen Holder kepada Israel juga tampak dalam pidatonya di depan Dewan Yahudi
untuk Urusan Publik (Jewish Council for Public Affair) bulan Maret 2009. Dia
mengatakan,
“Sangat menyenangkan berada di sini, di antara sangat banyak teman yang selama ini
telah bekerja sama dengan saya dalam sejumlah proyek selama bertahun-tahun. Dan
sangat menyenangkan berada di tengah orang-orang yang saya harap akan menjadi teman
baru dan kolega, seiring dengan banyaknya isu yang akan dihadapi oleh pemerintahan ini
[Obama] di tahun-tahun mendatang.”
"…Tidak ada yang lebih penting bagi saya dan kami di Departemen Kehakiman selain
membela negara kami, rakyatnya, dan teman kami dari aksi-aksi terorisme dan
meyakinkan bahwa pemerintahan kami mematuhi Undang-Undang Dasar, baik yang
tertulis maupun spiritnya. …Tidak ada alasan mengapa kami tidak bisa melakukan
perjuangan yang efektif melawan mereka yang telah bersumpah menyerang kami dan
sekutu kami, sementara kami menghormati tradisi konstitusional kami.”109

Yang dimaksud Eric Holder dengan teman dan sekutu tentu saja sangat mudah ditebak:
Israel.

*

Konspirasi Dollar, Bank Federal, Israel

Uang Dollar bisa dianalogikan dengan cek kosong yang ditulis oleh orang
terpandang. Orang terpandang itu sebenarnya tidak punya dana di bank, dia hanya
menulis angka di selembar kertas yang disebut cek. Si penerima cek, karena percaya pada
kredilitas si pemberi cek, tidak merasa perlu mencairkan cek itu di bank; dia
menyimpannya saja atau menggunakan cek itu sebagai alat pembayaran.

Penggunaan cek kosong itu kemudian semakin meluas. Semua transaksi di dunia
menggunakan lembaran cek kosong itu. Tak ada yang berusaha mencairkan cek itu di
bank. Mereka saling menukar lembaran cek itu dengan barang, lalu menumpuk cek itu di
rumah, atau disimpan sebagai deposito di bank.
Seperti itulah dollar. Amerika –yang sangat berpengaruh dan terpandang di mata
dunia—mencetak dollar, yang harganya senilai dengan harga kertas dan biaya
percetakan, lalu menuliskan angka di atas kertas itu. Seharusnya, dari setiap lembar dollar
yang dicetak, bank memiliki simpanan emas yang senilai dengan angka di uang kertas itu
sehingga status uang kertas (dollar) adalah ‘cek bukti penyimpanan’ emas.

Namun, AS tanpa mencadangkan emas, secara bebas mencetak dollar dan
mengekspornya ke seluruh dunia dalam bentuk pinjaman, bantuan, atau alat pembayaran.
Misalnya, AS membeli batu bara dari Indonesia dan membayarnya dengan dollar.
Artinya, AS mendapatkan batu bara yang amat berharga itu dan Indonesia mendapatkan
lembaran-lembaran kertas bertuliskan angka sebagai gantinya.

A. Riawan Amin, Presdir Bank Muamalat Indonesia, dalam bukunya Satanic
Finance menulis, “Siapa yang bisa memaksakan kertas berharga emas? Siapa yang bisa
menulis cek kosong tanpa pernah dikomplain? Tidak lain adalah The Federal Reserve
System atau disingkat The Fed.”110

Selanjutnya Riawan Amin mengutip pernyataan resmi Boston Federal Reserve
Bank, “Ketika Anda atau saya menulis selembar cek, harus ada dana yang cukup untuk
mendukung cek itu. Tapi, ketika The Fed yang menulis cek itu, tidak perlu ada deposit di
bank yang dipakai untuk mendanai. Sebab, ketika The Fed menulis cek itu, sama saja
dengan mencetak uang.”111

Anehnya, The Fed sesungguhnya bukan bagian dari Departemen Keuangan AS,
bukan pula lembaga milik pemerintah AS. The Fed adalah lembaga keuangan swasta
yang sahamnya dimiliki oleh bank-bank swasta, seperti Lazard Brothers, Schroder Bank,
Warburg Bank, Kuhn Loeb Co., JP Morgan Co., Lehman Brothers, Citibank (yang
sahamnya sebagian besar dimiliki Rockefeller), dll, yang semuanya merupakan ‘anak
perusahaan’ dari Rothschild Bank of London, milik keluarga bankir Yahudi ternama:
Rothschild.112

Dewan Gubernur yang menjalankan The Fed memang dipilih oleh Presiden AS
dan harus mendapat persetujuan Senat, dengan masa jabatan 14 tahun. Namun, dalam
melaksanakan tugasnya, Dewan Gubernur The Fed sangat independen dan tidak
menerima gaji dari Kongres.
“Di sinilah keanehannya,” tulis Riawan Amin, “[ada] sebuah institusi yang
memiliki otoritas untuk mencetak uang tapi bukan dimiliki oleh negara; sebaliknya,
dimiliki oleh sekelompok pemilik swasta.”113
“Sekedar illustrasi, untuk penciptaan satu lembar dolar uang kertas, biayanya kirakira empat sen dollar. Dengan kata lain seigniorage [manfaat/laba yang diperoleh] yang
dikantongi The Fed untuk setiap satu dollarnya sama dengan 0,96 sen (1 dolar dikurangi
4 sen dolar). Sementara di belahan dunia lain ada 2,8 milyar jiwa yang hidupnya bersusah
payah hanya untuk mendapatkan dua dollar sehari dan bahkan 1,2 milyar jiwa yang kerja
kerasnya hanya dihargai satu dollar sehari. Apakah adil, sumber daya alam dunia ketiga
dikeruk dan ditukar hanya dengan uang kertas yang tak sedikitpun digaransi dengan
emas? Jelas tidak adil.114

Louis T. McFadden, Ketua Komite Bank dan Keuangan, pada tahun 1932 juga
mengungkapkan kejanggalan ini. “Sebagian orang mengira, The Fed adalah institusi
pemerintah AS. Mereka bukan institusi pemerintah. Mereka hanyalah swasta yang
memegang monopoli kredit yang menerkam rakyat AS untuk kepentingan mereka dan
para penipu dari luar negeri yang menjadi rekanan mereka.”115

Presiden AS tahun 1913-1921 Wodrow Wilson, adalah di antara segelintir
pemimpin AS yang menyadari penipuan ini dan mengatakan, “Negara industri besar
dikontrol oleh sistem kreditnya. Sistem kredit kita terkonsentrasi hanya pada segelintir
orang. Kita sampai pada titik penguasa pecundang, pemerintahan yang paling dikontrol
dan dikuasai sedunia. Bukan lagi pemerintahan yang merdeka beropini. Bukan lagi
pemerintahan yang menuruti keyakinan dan suara dari mayoritasnya, tapi sebuah
pemerintahan yang berada di bawah opini dan paksaan sekelompok kecil manusia yang
dominan.”116

Namun, ucapan Wilson bak angin lalu. Hingga kini, The Fed masih tetap
menguasai finansial AS dan dunia. Sekarang, pertanyaannya, kemana saja Rothschild
menyalurkan uangnya yang luar biasa banyak itu? Di antaranya: Israel.
-Deklarasi Balfour dirilis tahun 1917 oleh Menlu Inggris, Arthur Balfour, berisi
pernyataan komitmen Inggris dalam mendirikan negara Yahudi di Palestina. Deklarasi
itu ditujukan kepada: Lord Rothschild.117 [Yang dimaksud adalah Lionel Walter
Rothschild, hidup tahun 1868–1937]
-Edmund de Rothschild (1845–1934) menyumbangkan uang untuk membeli 500.000
dunums (500.000.000 meter persegi) tanah di Palestina dan dana untuk membangun 30
permukiman Yahudi. Karena ‘jasa’-nya itulah Rothschild disebut sebagai ‘Father of the
Yishuv’ (Bapak Permukiman Israel). 118
-James A. de Rothschild, ketika meninggal tahun 1957, mewariskan uang untuk Israel
untuk membangun gedung Knesset (Parlemen Israel). Istrinya, Dorothy, di akhir

hidupnya juga menyumbangkan uang untuk pembangunan gedung baru Mahkamah
Agung Israel.119
-Jacob Rothschild saat ini memimpin yayasan keluarga Rothschild di Israel, Yad
Hanadiv, dan juga menjadi Presiden Kehormatan Institut Penelitian Kebijakan Yahudi.
Di antara sumbangan yayasan itu adalah membangun perpustakaan nasional Israel senilai
100 juta dollar.120

4. Menteri Keuangan: Timothy Geithner

Gedung Putih, Ruang Selatan, 16 Maret 2009
Presiden Obama dengan didampingi Menteri Keuangannya, Timothy Geithner, hadir di
ruangan itu bersama komunitas pelaku industri kecil. Pertemuan itu berlangsung di
tengah kemarahan publik AS yang baru disodori berita bahwa ternyata sejumlah besar
dana talangan (bailout) pemerintah untuk perusahaan asuransi terbesar di AS, American
International Group (AIG) dipakai untuk membayar bonus para pejabat perusahaan itu.
Obama mencoba menyatakan empatinya pada publik AS, ”Sangat sulit dimengerti
bagaimana para pedagang derivative di AIG dijamin dengan bonus lebih kurang 165 juta
Dollar. Bagaimana mereka bisa menjustifikasi kebiadaban ini kepada para pembayar
pajak yang telah menjaga agar perusahaan itu tak tenggelam?”
Lalu Obama mengumumkan bahwa dia sudah memerintahkan Menkeu Timothy Geithner
agar mencari cara hukum apapun untuk memblokir pemberian bonus itu, meskipun telah
ditransfer ke rekening mereka pekan sebelumnya. Sayangnya, cara hukum yang dicari
Obama itu tidak tersedia. Departmen Keuangan sudah memutuskan bahwa pemberian
bonus itu tidak bisa dianulir karena dicantumkan dalam surat perjanjian yang sangat ketat
pada bulan April 2008. Namun, Obama masih sempat bercanda. ”Maaf,” kata Obama saat
terbatuk di tengah pidatonya, “Saya tersedak akibat kemarahan.” Suara tawa menyambut
ucapannya itu karena memang nada suara Obama tidak terdengar marah. 121

Tawa itu, tentu saja, tidak cocok dengan situasi yang tengah dihadapi publik AS. Apalagi,
sesungguhnya, Menteri Keuangan yang dipilih oleh Obama justru terlibat dalam
pemberian dana talangan dalam jumlah raksasa kepada AIG pada era Bush, yaitu
Timothy Geithner.

Timothy Geithner, lahir di Brooklyn, New York tahun 1961. Sejak tahun 1988 Geithner
telah meniti karir di Departemen Keuangan AS dan menjadi asisten Lawrence Summers
(yang oleh Obama diangkat menjadi Direkur Dewan Ekonomi Nasional, dan juga terlibat
dalam pemberian dana talangan ke AIG). Tahun 2001-2003, Geithner bekerja di IMF. Di

tahun 2003 diangkat sebagai Direktur Bank Federal New York; jabatan ini juga sekaligus
menjadikannya sebagai anggota Komite Pasar Bebas Federal, kelompok yang berkuasa
menentukan kebijakan moneter negara.

Geithner dianggap bersalah dalam kasus pemberian bonus raksasa terhadap para
eksekutif perusahaan asuransi American International Group (AIG).Geithner, yang saat
itu menjabat sebagai Direktur Bank Federal New York, memutuskan untuk menutup
kerugian yang diderita AIG, dengan cara mengucurkan dana 85 milyar Dollar pada
September 2008. Sebagai gantinya, pemerintah AS mendapatkan 79,7% saham AIG.
Segera setelah dana itu cair, para eksekutif AIG kedapatan menggunakan sebagian uang
itu untuk berlibur.

Namun Geithner tetap mengucurkan dana bailout tahap kedua pada bulan Oktober 2008
sebesar 37,8 milyar Dollar. Pada bulan Desember, terbukti lagi bahwa AIG menggunakan
sebagian dana itu untuk memberi bonus bagi karyawannya. Kemarahan publik AS
semakin meledak saat bulan Maret 2009, Geithner –yang sudah menjabat sebagai Menteri
Keuangan—menjanjikan dana bailout lagi sebesar 30 milyar Dollar; yang disusul pula
oleh pengumuman Direktur AIG bahwa dia berkewajiban membayar bonus kepada para
eksekutif perusahaan sebesar 165 juta Dollar. Itupun, berdasarkan surat perjanjian,
jumlah bonus yang harus dibayarkan keseluruhannya adalah 450 juta Dollar.

Artinya, sebelum menyatakan diri bangkrut dan meminta dana talangan pemerintah, para
pejabat AIG ternyata sudah menyusun surat perjanjian yang mewajibkan perusahaan
membayar bonus dalam jumlah sangat besar. Karena kini sebagian besar saham AIG
dimiliki pemerintah AS, artinya, pemerintahlah yang harus membayar bonus itu. Tak
pelak lagi, banyak pejabat dan anggota Kongres, termasuk Obama, menuntut para pejabat
AIG mengembalikan uang bonus itu. Dikembalikan atau tidak, yang jelas, secara hukum,
surat perjanjian itu sah dan bonus wajib dibayarkan. Geithner dianggap bersalah karena
tidak mengatur masalah pemberian bonus itu dalam perjanjian bailout.122 Meski
demikian, Obama menyatakan tidak akan mengganti Geithner dengan orang lain.

Mega bonus yang dihebohkan Gedung Putih dan publik AS itu diberikan kepada 370
orang dari divisi produk finansial yang berkantor pusat di London, tujuh nama di
antaranya bahkan menerima lebih dari 3 juta dolar. Padahal justru divisi itu yang paling
bertanggung jawab dalam terjadinya kebangkrutan AIG. Yang juga membuat marah
publik AS adalah bahwa sebagian besar dana bailout AIG ternyata dibayarkan kepada
perusahaan-perusahaan raksasa lain yang juga menerima dana bailout. 123

Sebagai illustrasi, AIG mengasuransikan produk finansial dari Goldman Sachs. Ketika
Goldman Sachs bangkrut, AIG berkewajiban mencairkan asuransi itu. Padahal, Goldman
Sachs sendiri masuk dalam daftar perusahaan yang dikucuri dana bailout dari pemerintah
AS. Selain Goldman Sachs, perusahaan lain yang mendapat untung dari bailout AIG –
padahal juga menerima bailout langsung dari pemerintah AS—antara lain, Merrill Lynch,
Citigroup, JP Morgan Chase. Dan kebetulan, perusahaan-perusahaan ini ternyata
berkaitan dengan Rothschild124 [masih ingat, siapa Rothschild? Baca lagi: Konspirasi
Dollar, Bank Federal, Israel].

Yang lebih kebetulan lagi, Goldman Sachs, bank investasi terbesar di dunia yang
didirikan Yahudi imigran Jerman, Marcus Goldman dan menantunya, Sachs, itu, ternyata
adalah donatur kampanye Obama. Dalam list 10 donatur terbanyak untuk Obama selama
2003-2008, Goldman Sachs berada di urutan ke-2, JP Morgan Chase di urutan ke 6,
Citigroup di urutan 7.125

Voila!

Wall Street dan Program Bailout
Wall Street adalah nama jalan di daerah Manhattan, namun kini menjadi istilah bagi
dunia finansial AS karena banyak perusahaan pialang saham, bank, dan berbagai
perusahaan finansial lain berkantor di Wall Street dan sekitarnya. Wall Street juga
menjadi istilah yang sinonim dengan ‘kapitalisme’ dan perusahaan-perusahaan yang
berkantor di kawasan itu mempengaruhi dan mengontrol keuangan di AS dan dunia.
Pada tahun 2008, perusahaan-perusahaan besar di Wall Street bertumbangan [apa
penyebabnya, baca: Menteri Perumahan: Shaun Donovan]. Pemerintahan Bush, atas
saran-saran para ekonomnya (yang ternyata punya kaitan dengan perusahaan-perusahaan
yang bangkrut itu) memutuskan untuk mengucurkan dana 700 milyar dolar untuk
menalangi kerugian (bailout) perusahaan-perusahaan itu. Alasan utamanya: perusahaanperusahaan itu sudah terlalu besar dan bila dibiarkan bangkrut, dampaknya akan sangat
buruk bagi AS.
Di antara perusahaan di Wall Street yang mendapat kucuran dana bailout: Citigroup,
American Internation Group (AIG), Bank of America, Merril Lynch, Goldman Sachs, JP
Morgan, Fannie Mae, Freddie Mac, dll. Karena itu muncul istilah ‘Wall Street Bailout’
(penalangan Wall Street). US News menyebutkan, dana yang diperlukan untuk menalangi
kekacauan yang dibuat para pebisnis Wall Street akan mencapai trilyunan dolar. 126 Yang
menjadi korban sesungguhnya tentu saja rakyat AS kebanyakan: mereka bekerja keras
mencari uang lalu membayar pajak; uang pajak itulah yang dipakai untuk menalangi Wall
Street.

5. Menteri Perumahan: Shaun Donovan

Lahir di New York tahun 1966, Shaun Donovan disebut-sebut oleh New York Times
sebagai orang yang sangat tepat menduduki posisi Menteri Perumahan. Selain latar
belakang karirnya sebagai arsitek, dan dipuji Obama, “Shaun mengerti bagaimana rumah
didesain, dibangun, dan dilengkapi,”127 dia pun pernah menjadi Komisioner Agen
Perumahan Federal (Federal Housing Administration, FHA) pada era Clinton. Donovan
adalah salah satu penasehat kampanye Barack Obama. Dia sempat pula menjadi
managing director di Prudential Mortgage Capital yang menangani penanaman modal di
perusahaan-perusahaan penyedia kredit perumahan, seperti Fannie Mae, Freddie Mac,
dan FHA.
Nama Fannie Mae, Freddie Mac, dan FHA sangat erat kaitannya dengan krisis finansial
global yang saat ini dirasakan AS serta merembet ke Eropa dan negara-negara lain, yang
oleh IMF disebut telah menimbulkan kerugian 945 milyar Dollar di seluruh dunia. Krisis
finansial AS ini bersumber dari kekacauan yang ditimbulkan oleh agen-agen penyedia
kredit keuangan kelas dua (subprime mortgage) seperti Fannie Mae. Dan, segera setelah
menjabat sebagai Menteri Perumahan, Donovan langsung mengumumkan bahwa
program yang akan dilakukannya untuk menyembuhkan krisis finansial adalah membailout (menalangi kerugian) Fannie Mae dan melonggarkan batasan kredit dari FHA.

Untuk mengetahui ada apa di balik proyek bailout ini, kita harus mempelajari dulu
kekacauan kredit perumahan di AS.

Krisis Kredit Perumahan AS

Krisis finansial di AS berawal dari kredit macet sektor perumahan. Perusahaanperusahaan properti AS demi meningkatkan keuntungan mereka, melobi pemerintah
untuk meloloskan UU agar syarat kredit diperlonggar. Bila sebelumnya hanya orangorang dengan batas penghasilan tertentu yang bisa mendapatkan kredit rumah, kini, ada
fasilitas subprime mortgage (kredit kelas dua). Selain itu, Bill Clinton pada tahun 1999

juga menandatangani UU Gramm-Leach-Bliley yang memberi keringanan pajak bagi
masyarakat AS yang sudah punya rumah dan ingin membeli rumah lagi. UU ini
meningkatkan kegairahan sektor perumahan, karena ditunjang oleh life-style warga AS
yang sangat konsumeris. Kredit perumahan pun dikucurkan tanpa kendali yang jelas,
diberikan kepada siapa saja yang ingin membeli rumah, meskipun sebagian dari mereka
tergolong non-income non activity sehingga sudah diprediksi tak akan mampu melunasi
kredit.

Sistem kredit rumah di AS berbeda dengan KPR di Indonesia. Dalam sistem kredit rumah
di AS (istilahnya: mortgage), seseorang akan mendapat kredit dan bisa membeli rumah.
Namun, kepemilikan rumah itu harus diserahkan kepada bank yang memberi kredit,
sambil melunasi kredit secara bertahap. Rumah itu boleh ditempati oleh orang tersebut
selama dia rutin membayar cicilan, namun begitu dia tak sanggup (macet), orang itu
harus langsung angkat kaki dari rumah tersebut karena statusnya memang masih milik
bank.

Karena bank konvensional masih tetap punya aturan pembatasan pemberian kredit,
dibentuklah ‘bank investasi’ yang bebas dari aturan-aturan yang mengikat bank
konvensional. Bank investasi sebenarnya bukan bank, melainkan perusahan keuangan,
yang bebas melakukan apa saja, menerima deposito, memberi kredit, jual-beli rumah,
jual-beli perusahaan, dll. Bank-bank investasi macam Lehman Brothers, Bear Sterns, pun
mengucurkan kredit rumah secara jor-joran, tak peduli seberapa kemampuan bayar si
penerima kredit (diistilahkan dengan subprime mortgage, yaitu pemberian kredit kepada
peminjam yang tak memenuhi syarat bank konvensional). Bila bank-bank investasi itu
perlu tambahan modal, mereka meminjam lagi ke bank lain, atau ke orang-orang kaya
yang mau menanam modal di bidang ‘investment banking’. Bank akan mengambil
keuntungan dari ketidakmampuan bayar itu: rumah disita dan dijual lagi kepada yang
lain. Efeknya, muncullah booming properti, orang-orang berebut beli rumah, harga
rumah/properti melonjak tinggi, sehingga ketika kredit macet, bank bisa menjual lagi
dengan harga tinggi.

Sepanjang tahun 1999-2004, bank konvensional, bank investasi, dan agen-agen properti
bergelimangan keuntungan dari bisnis kredit rumah. Uang yang berlimpah-limpah ini
membuat bank-bank Eropa dan orang-orang kaya dari berbagai negara tergiur
menanamkan modal di sektor properti pada bank-bank AS. Perusahaan-perusahaan
asuransi raksasa seperti American Internasional Group (AIG) ikut bermain dengan
menjamin dana investasi yang dikucurkan para investor di bidang kredit perumahan ini.

Namun, pelan tapi pasti, bom waktu pun meledak. Kredit macet semakin membengkak,
mencapai angka 5 triliun dolar. Akibatnya, bank-bank kesulitan likuiditas (kekurangan
modal), satu-persatu bank bertumbangan, termasuk bank-bank di Eropa. Bank investasi
pun tak ketinggalan kolaps, Lehman Brother yang dikenal sangat perkasa, akhirnya pada
15 September dinyatakan bangkrut. Perusahaan asuransi AIG, tak ketinggalan, ikut
bangkrut [namun kemudian ditalangi pemerintah; baca Menteri Keuangan: Timothy
Geithner]. Kepanikan finansial muncul di mana-mana, imbasnya sampai ke Indonesia,
rupiah melemah dan harga Dollar melonjak tajam. 128
Di antara pemain utama dalam penyaluran kredit perumahan adalah Freddie Mac dan
Fannie Mae [nama perusahaan, bukan nama orang]. Bank-Bank pemberi kredit rumah
berisiko tinggi (subprime mortgage) menjual hak tagih kredit mereka ke Freddie Mac dan
Fannie Mae. Artinya, Freddie Mac dan Fannie Mac memberikan jaminan keuangan
kepada bank-bank perkreditan sehingga aliran kredit perumahan oleh bank dapat terus
berjalan tanpa harus menunggu arus pelunasan kredit oleh nasabah. Hak tagih kredit
perumahan itu, oleh Freddie Mac dan Fannie Mae dikemas lagi menjadi surat utang dan
dijual kepada para investor dari seluruh dunia. Tak heran, ketika bom kredit macet
meledak, bank-bank Eropa lumpuh dan orang-orang kaya (termasuk dari Indonesia) yang
menanam saham di bisnis ini juga terkena imbasnya.
Selain oleh Freddie Mac dan Fannie Mae, kredit-kredit macet itu ternyata juga
ditanggung oleh Federal Housing Agency (FHA). Bahkan setelah bangkrutnya Freddie
Mac dan Fannie Mae, para penyedia subprime mortgage berpaling kepada FHA untuk
mendapatkan jaminan atas kredit yang mereka salurkan. Cara kerja FHA, Freddie Mac,

dan Fannie Mae kurang lebih sama, hanya saja, FHA merupakan lembaga milik
pemerintah AS.
Menteri Perumahan yang baru, Shaun Donovan, yang juga pernah menjadi Komisioner di
FHA pada era Clinton, bahkan membuka kemudahan bagi agen-agen penyalur kredit
beriko tinggi itu untuk menerima penjaminan dari FHA. Padahal, seperti ditulis Terhune
dan Berner, FHA tidak memiliki tenaga dan teknologi yang cukup untuk meneliti secara
detil para pemohon penjaminan kredit. Akibatnya, muncul kasus-kasus, pemain lama
yang telah berbuat kesalahan dengan menyalurkan kredit perumahan kepada orang-orang
yang sudah bisa diprediksikan tak mampu membayar, malah berhasil mendapatkan
penjaminan dari FHA. Situasi ini membuat prediksi dalam setahun mendatang, akan ada
gelombang krisis finansial susulan yang ditimbulkan oleh kredit macet yang ditanggung
oleh FHA. 129
Lalu, apa hubungan semua kekisruhan ini dengan Obama?
Jawabnya:
Freddie Mac dan Fannie Mae yang selama bertahun-tahun mengeruk uang dalam jumlah
raksasa, melindungi kerajaan bisnisnya dengan menjalin hubungan dengan para lobbyist
dan politisi. Selama dekade terakhir, Fannie Mae dan Freddie Mac termasuk ke dalam 20
besar perusahaan di Washington yang terbanyak mengeluarkan uang untuk lobbying.
Mereka menghabiskan 170 juta dollar untuk menjalin sekutu dengan banyak pihak.
Banyak teman-teman Obama, penasehat, dan koleganya di Partai Demokrat yang
memiliki koneksi langsung dengan Fannie Mae. Obama sendiri adalah penerima dana
sumbangan kedua terbesar dari Fannie Mae sejak 1989, jumlahnya mencapai
$126,000.130
Shaun Donovan, mantan Komisioner di FHA, lembaga yang menjadi salah satu pemain
dalam krisis subprime mortgage, kini justru diangkat menjadi Menteri Perumahan. Lalu,
dua tokoh Yahudi pro-Israel dalam tim Obama, Rahm Emanuel dan Peter Orszag,
ternyata juga ada kaitan dengan kekisruhan ini. Rahm Emanuel, Kepada Staf Gedung
Putih, pernah tercatat sebagai Dewan Direksi Freddie Mac (dan telah mengeruk banyak

uang dari perusahaan ini).131 Peter Orszag yang pada era Bush menjabat Direktur
Anggaran Kongres adalah salah satu arsitek program bailout kepada Freddie Mac dan
Fannie Mae sebesar 200 milyar dollar. Kini Orszag diangkat menjadi Direktur Kantor
Manajemen dan Anggaran Gedung Putih. Pada jabatan barunya yang sangat menentukan
kebijakan keuangan pemerintahan Obama ini, Orszag juga berperan dalam pemberian
dana talangan tambahan sebesar 200 milyar dollar.132
Bingo!
*

Menteri Dalam Negeri: Ken Salazar

Ken Salazar, lahir tahun 1955 di Colorado di tengah keluarga besar keturunan Spanyol
yang berbisnis di bidang peternakan. Salazar dan Obama berteman dekat setelah samasama menjadi anggota Senat pada tahun 2004 dan bekerja di gedung yang sama di
Washington. Salazar kemudian menjadi salah satu penggalang dukungan untuk Obama di
kawasan Colorado dan New Mexico. Salazar adalah satu di antara sekian banyak politisi
AS yang mendapat dukungan dana dari AIPAC. Organisasi lobby pro-Israel ini secara
rutin membiayai perjalanan para senator untuk memberikan orasi ke berbagai daerah di
dalam maupun luar negeri; dan Salazar tercatat menerima dana itu.133
Sebagai Menteri Dalam Negeri, tugas utama Salazar adalah mengawasi keselamatan
tanah, air, dan cadangan alam. Dengan demikian, Salazar akan sangat bersentuhan
dengan industri minyak yang haus eksplorasi dan mencemari lingkungan hidup AS.
Karena itu, seperti ditulis New York Times, Kementerian Dalam Negeri sangat
membutuhkan orang yang mampu secara tegas melawan para pengusaha yang selama ini
memperlakukan Departemen Dalam Negeri bagaikan perpanjangan tangan mereka di
tengah publik. Di antara skandal yang terjadi di era Bush adalah longgarnya pembatasan

penggalian sumur minyak oleh perusahaan minyak raksasa sehingga mengancam
keselamatan lingkungan AS.134
Saat mengumumkan pengangkatan Ken Salazar, Obama mengakui pula hal ini, “Selama
delapan tahun terakhir, kita memiliki Departemen Dalam Negeri yang sangat rusak…”135
Tapi agaknya Obama lupa, Menteri Dalam Negeri era Bush adalah Gale Norton, yang
justru dicalonkan dan didukung oleh Ken Salazar. Hal ini menjadi catatan penting dalam
surat yang diajukan oleh organisasi pro-lingkungan hidup, Biological Diversity, kepada
Obama dalam menentang pengangkatan Salazar.136 Selain itu, Biological Diversity
mengingatkan Obama bahwa Salazar adalah senator yang menolak memberi dukungan
pada rancangan UU pencabutan dispensasi pajak bagi Exxon-Mobil dan sebaliknya,
mendukung pemberian izin penggalian minyak di pantai Florida.
Keberpihakan Salazar pada industri, sebenarnya bukan hal aneh, bila kita melihat patron
politiknya. Salazar adalah salah satu tokoh di Demoratic Leadership Council (DLC),
sebuah organisasi independen (tidak terikat aturan partai) yang didirikan oleh orangorang Partai Demokrat untuk menggalang aspirasi politik mereka. Di antara pendiri DLC
adalah Al Fromm dan JB Priztker.137 Masih ingat nama Priztker? Keluarga Priztker,
pemilik jaringan hotel Hyatt, adalah “keluarga Yahudi terkemuka,” kata Obama. Penny
Priztker, saudara JB Priztker, adalah ketua penggalangan dana nasional untuk kampanye
Obama.
Pendukung dana DLC antara lain, AIG (perusahaan asuransi raksasa yang berperan
dalam krisis finansial AS), Chevron dan Texaco (perusahaan besar minyak), Microsoft,
Philip Morris (perusahaan rokok terbesar di dunia), dan Koch Industries, perusahaan
minyak raksasa dari Kansas. Koch Industries dimiliki oleh dua bersaudara Yahudi
bernama David dan Charles Koch. 138
Meskipun di websitenya DLC menyatakan diri “bukan komite politik dan bukan
didirikan untuk mempengaruhi pemilu,” namun organisasi inilah yang berperan besar
dalam kemenangan Bill Clinton pada pemilu kepresidenan. “Bintang” lain dari DLC
adalah Al Gore, Joseph Lieberman, dan Hillary Clinton. Ketiga nama itu pernah

bertarung dalam pemilu kepresidenan, namun kalah. Meskipun demikian, bukan berarti
DLC kehilangan gigi. Dalam kabinet Obama sekarang, minimalnya ada enam orang
DLC, yaitu, Rahm Emanuel (Kepala Staff Gedung Putih), Hillary Clinton (Menteri Luar
Negeri), Janet Napolitano (Menteri Keamanan Nasional), Tom Vilsack (Menteri
Pertanian), Ken Salazar (Menteri Dalam Negeri), dan Ron Kirk (Ketua Kamar Dagang
AS).139

*

Menteri Energi: Steven Chu
dan
Tim Lingkungan Hidup Obama: Lisa P. Jacson & Carol Browner

I'm Barack Obama.
I don't take money from oil companies or Washington lobbyists,
and I won't let them block change anymore.
(Iklan Kampanye Obama)

”Saya tidak mengambil uang dari perusahaan minyak atau lobbyist Washington,” kata
Barack Obama dalam iklan kampanyenya. Ya, memang benar Obama tidak mengambil
uang dari perusahaan minyak. Namun, kandidat presiden lain juga tidak, karena undangundang Amerika memang melarang perusahaan-perusahaan untuk memberi uang secara
langsung kepada para kandidat presiden atau Kongres (parlemen). Tetapi, mereka boleh
menerima sumbangan dari orang-orang yang bekerja—atau istri/suami dari orang yang
bekerja—di perusahaan minyak dan gas. Menurut Center for Responsive Politics, Obama

secara tak langsung menerima sumbangan sebesar 213.000 dolar dari perusahaan minyak
dan gas. 140
Memang, bukan hanya Obama yang menerima sumbangan itu. Hillary mendapatkan lebih
banyak lagi, sekitar 300.000 dollar, sementara John McCain 1,3 juta dollar. Dengan
‘sumbangan’ yang diberikan kepada para kandidat presiden dan anggota Kongres, Big
Oil (julukan bagi perusahaan-perusahaan minyak multinasional) meraup keuntungan
yang jauh lebih banyak lagi. Pemerintah AS (dengan disetujui Kongres) memberikan
banyak insentif dan subsidi kepada Big Oil. Pada tahun 2007 mereka meraup laba 123
milyar dollar, padahal di saat yang sama, mereka mendapatkan subsidi, insentif, dan
pengurangan pajak sebesar 32,9 milyar dollar yang disediakan oleh pemerintah AS.141
Steven Chu, Menteri Energi Obama, ternyata termasuk orang yang tak bisa melepaskan
diri dari kucuran dana perusahaan minyak. Chu, dalam kapasitasnya sebagai Direktur
Laboratorium Nasional “Lawrence Berkeley” telah menerima dana penelitian dari British
Petroleum, salah satu perusahaan minyak yang termasuk Big Oil.142 Steven Chu adalah
pria keturunan China yang lahir di St Louis tahun 1948. Pada tahun 1997, dia dan timnya
meraih Nobel di bidang fisika. Status Chu sebagai ilmuwan penerima Nobel membuat
Obama dipuji banyak kalangan karena telah memilih orang yang mengerti sains dan
energi sebagai Menteri Energi. Sebaliknya, pengkritik Chu umumnya menyoroti
kesediaan Chu menerima dana penelitian dari Big Oil.
Tapi, cengkeraman Big Oil memang sudah berurat-berakar di segala lini. Dengan
uangnya, Big Oil mampu mengatur kebijakan pemerintah dan parlemen AS. Antonia
Juhasz, penulis buku “Tirani Minyak: Industri Paling Berkuasa di Dunia” memberikan
salah satu contoh kasus. Pada tahun 2007, the Center for American Progress menyelidiki
hubungan antara suara yang diberikan para anggota Parlemen dengan sumbangan
kampanye yang diberikan kepada mereka pada pemungutan suara rancangan UU Pajak
Energi. UU itu akan menghapus fasilitas keringanan pajak yang diberikan kepada
perusahaan minyak dan gas. Bila UU itu disahkan, perusahaan minyak dan gas akan
kehilangan uang 16 milyar dolar (karena harus membayar pajak). Ternyata, berdasarkan
penelitian, antara tahun 1989 dan 2006, anggota Kongres yang memberikan suara

‘menolak’ rancangan UU itu mendapatkan dana sumbangan kampanye dari Big Oil
empat kali lipat lebih banyak daripada mereka yang memberikan suara ‘setuju’.
Rancangan UU itu hingga kini tidak pernah disahkan. 143
Siapa di balik Big Oil?
Rockefeller.
Big Oil

Tahun 1870 John D. Rockefeller mendirikan Standard Oil. Perusahaan itu tumbuh
menjadi sangat besar dan menguasai 64% [ada sumber lain yang menulis 80%] pasar
minyak AS. Karena itu, Mahkamah Agung AS pada tahun 1911 memvonis Standard Oil
melanggar UU anti monopoli sehingga harus dipecah menjadi 34 perusahaan. Standard
Oil kemudian dipecah menjadi, antara lain: Continental Oil, yang kemudian menjadi
Conoco, dan kemudian menjadi bagian dari ConocoPhillips; Standard of Indiana,
menjadi Amoco, sekarang menjadi bagian dari British Petroleum; Standard of California,
menjadi Chevron; Standard of New Jersey, menjadi Esso (dan kemudian menjadi Exxon),
sekarang menjadi bagian dari ExxonMobil; Standard of New York, menjadi Mobil,
sekarang menjadi bagian dari ExxonMobil; dan Standard of Ohio, yang kemudian
menjadi Sohio, sekarang bagian dari British Petroleum. Dinasti Rockefeller, yang jarang
menjual saham, memiliki saham yang besar di semua perusahaan pecahan itu.144

Lalu, Exxon, Mobil, dan Chevron, bergabung dengan Gulf, Texaco, British Petroleum,
dan Shell untuk membentuk sebuah kartel, dengan nama “Seven Sisters.” Ketujuh
perusahaan ini (yang juga disebut “Big Oil”) menguasai mayoritas besar minyak dunia
dan mengontrol nasib ekonomi seluruh bangsa.145

Rockefeller juga punya kaitan dengan Rothschild, keduanya sama-sama punya saham
dalam The Fed, baca: Konspirasi Dolar, The Fed, Israel.

Tugas Menteri Energi
Implement an economy-wide cap-and-trade program
to reduce greenhouse gas emissions 80 percent by 2050.
Make the U.S. a Leader on Climate Change.
(Obama’s New Energy Plan)146

Tugas Menteri Energi dalam program kerja Obama adalah mencari energi alternatif untuk
memerangi perubahan iklim. Karena itu, Steven Chu akan berada dalam tim yang sama
dengan Lisa P. Jackson, Administrator Agen Perlindungan Lingkungan (Environment
Protection Agency-EPA), dan Carol M. Browner, Asisten Presiden untuk Energi dan
Perubahan Iklim.
Obama dan Cap-and-Trade
Anda mungkin pernah menonton film sci-fi The Day After Tomorrow. Di antara film
yang mengusung tema global warming, film inilah yang paling laris dan meraup
pendapatan 500 juta dollar lebih. Dalam film ini, sutradaranya, Roland Emmerich,
dengan teknik efek visual yang canggih, menciptakan sebuah bencana dahsyat yang
menimpa dunia. AS hancur oleh dahsyatnya angin tornado dan hantaman air laut yang
menggila, seperti hantaman tsunami. Seorang pakar klimatologist dalam film itu,
bernama Jack Hall (diperankan Dennis Quaid), sebenarnya sudah memprediksi bencana
tersebut. Berdasarkan penelitiannya, sedang terjadi proses pencairan es di kutub secara
signifikan, sehingga daratan dipastikan akan segera tenggelam dan sebagian kawasan
bumi (terutama AS) akan membeku. Jack sudah menyampaikan prediksinya ini kepada
Presiden AS, namun diabaikan. Pemirsa umumnya akan merasa tegang menonton detikdetik saat tokoh-tokoh film itu berusaha menyelamatkan diri dari bencana. Dan tentu saja,
pesan yang diterima pemirsa adalah: bencana sedang menanti Anda bila pemanasan
global terus berlanjut.

Menurut sebagian ahli klimatologis, penduduk bumi menghasilkan CO2 dan berbagai gas
lainnya (yang diistilahkan dengan gas rumah kaca) terlampau banyak, sehingga suhu
bumi memanas. Pemanasan suhu bumi itu akan membuat es di kutub mencair dan
permukaan air laut meningkat. Bila dibiarkan, dalam jangka panjang, akan terjadi
bencana dahsyat seperti cerita film The Day After Tomorrow. Fenomena ini diistilahkan
dengan climate change dan global warming (perubahan iklim dan pemanasan global).
Sebenarnya, ada banyak suara penentangan (umumnya beredar di internet) terhadap isu
ini dan menuduhnya sebagai salah satu cara AS untuk meraup keuntungan finansial.

Terlepas dari benar atau tidaknya isu climate change dan global warming, ada satu hal
yang sudah pasti benar, yaitu: pemerintah AS (dan sebagian perusahaan) memang
mendapatkan keuntungan finansial dari isu ini. Dalam website resminya, Obama
menyebutkan bahwa salah satu programnya terkait energi adalah mengimplementasikan
program cap-and-trade secara luas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 80%
hingga 2050 dan membuat AS menjadi pemimpin dalam [penanganan] climate change.

Dalam proposal anggaran negara yang diajukan Obama kepada Kongres AS, disebutkan
bahwa salah satu sumber pendapatan negara berasal dari penjualan “izin emisi karbon”
(carbon emissions permits) yang diperdagangkan dalam program yang disebut cap-andtrade. Diperkirakan, hingga tahun 2012, Departemen Keuangan AS akan mengumpulkan
78,6 milyar dollar dan hingga tujuh tahun berikutnya, sebanyak 645,7 milyar dolar akan
diraup dari penjualan izin emisi karbon ini. Menurut Obama, uang itu akan dipakai untuk
membantu warga berpendapatan rendah dalam membayar pajak dan mensubsidi proyekproyek penemuan energi alternatif dan perusahaan-perusahaan.147

Harap dicatat: mensubsidi perusahaan.
Lisa P. Jackson dan Carol Browner
Ambisi Obama di bidang lingkungan hidup adalah menjadikan AS sebagai pemimpin
dalam era Climate Change (perubahan iklim). Dia memilih dua perempun untuk
menduduki jabatan krusial dalam kebijakan lingkungan hidup, yaitu Lisa P. Jackson

sebagai Administrator Agen Perlindungan Lingkungan (Environment Protection AgencyEPA) dan Carol M. Browner sebagai Asisten Presiden untuk Energi dan Perubahan
Iklim.
Melihat besarnya harapan Obama untuk mendapatkan uang dari proyek perdagangan
karbon, dapat disimpulkan bahwa tugas utama Jackson dan Browner adalah ‘melawan
perubahan iklim’. Keduanya pun ternyata punya latar belakang yang tak jauh-jauh dari
urusan iklim. Pada era Clinton, Browner menduduki jabatan yang kini ditempati Lisa P
Jackson, yaitu Administrator EPA. Kekuasaan Browner yang besar membuatnya dijuluki
media sebagai Climate-Czarina (Kaisar Iklim). Sementara Jackson sebelum diangkat
sebagai Admin EPA (dan hingga kini) menduduki jabatan penting di Lembaga Inisiatif
Gas Rumah Kaca Regional (RGGI).
Lisa P. Jackson lahir pada tahun 1962 dan menyelesaikan pendidikan di bidang Teknik
Kimia di Tulane University dengan beasiswa dari Shell, salah satu perusahaan minyak
dari kelompok Big Oil. Sebelum diangkat sebagai Admin EPA, dia adalah Komisioner di
Departemen Perlindungan Lingkungan di New Jersey. Kinerjanya di New Jersey banyak
menimbulkan kritikan, sampai-sampai Jeff Ruch, Director PEER (lembaga non profit
yang banyak mengkritisi kebijakan pemerintah AS di bidang lingkungan hidup)
mengirim surat kepada Obama untuk mengurungkan niatnya mengangkat Lisa P.
Jackson. Alasan yang dikemukan Ruch antara lain, karena Jackson mendukung UU
“Perluasan Izin” yang membebaskan ribuan proyek dari keharusan untuk melakukan
efisiensi energi dan karena Jackson mendukung program cap-and-trade (perdagangan
karbon) yang terbukti tidak efektif dalam melawan pemanasan global.148
Tentu saja, surat Jeff Ruch ini diabaikan Obama karena justru Obama ingin meneruskan,
bahkan memperluas program dagang karbon alias cap-and-trade.
Sementara itu, Carol Browner, lahir pada tahun 1955 dan memiliki gelar master di
bidang hukum. Dia adalah orang dekat John Pondesto, mantan Kepala Staff Gedung
Putih era Bill Clinton dan kini menjadi co-manager Obama. Yang menarik, Browner
adalah istri seorang lobbyist terkenal, Thomas Downey, yang juga mantan anggota

Kongres dari Partai Demokrat. Perusahaan lobby yang dipimpin Downey memiliki
lusinan klien, di antaranya terkait dengan kebijakan energi.149 Bersama Madeleine
Albright, mantan menlu era Clinton yang dikenal sebagai pendukung Israel (selain itu,
Albright memang seorang Yahudi) Browner juga mendirikan Albright Group. Albright
Group menyatakan diri sebagai sebuah perusahaan ‘konsultan’ international, meski bila
melihat daftar jasa yang dicantumkan di websitenya, perusahaan ini tak lain sebuah
perusahaan lobby internasional. 150 Di antara klien Albright Group adalah Coca-Cola,
produk yang termasuk dalam list perusahaan pendukung Israel.151 Dan masih belum
cukup, Browner pun menjadi anggota Dewan Direktur APX, sebuah perusahaan yang
bergerak di bidang perdagangan karbon.152

Program Cap-and-Trade alias Dagang Karbon
Program Cap-and-Trade bisa dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Perusahaanperusahaan pemakai energi akan diukur seberapa banyak limbah karbon (CO2 dan gasgas rumah kaca lain) yang dihasilkannya. Bila melewati batas (cap) yang ditetapkan
pemerintah, perusahaan itu harus membayar sejumlah uang. Namun, bila perusahaan itu
menggunakan energi secara bersih dan efisien, sehingga karbon yang dibuangnya ada di
bawah batas, maka kelebihan ’jatah’ karbonnya boleh dijual (trade). Siapa yang akan
membelinya? Yaitu, perusahaan yang kelebihan ’jatah’ karbon. Misalnya, batas karbon
yang dibolehkan adalah 2 juta ton. Bila perusahaan A hanya membuang karbon 1 juta
ton, artinya dia punya kelebihan ’jatah’ 1 juta ton. Nah, jatah ini dijual kepada
perusahaan B yang ternyata limbah karbonnya 3 juta ton (kelebihan 1 juta ton dari
batas/cap). Perusahaan A tentu saja mendapatkan keuntungan finansial, untuk 1 juta ton
karbon, harganya berkisar 10 juta Dollar. Bukan jumlah yang sedikit.
Jual-beli karbon dilakukan dalam bentuk jual-beli sertifikat izin emisi karbon yang
dikeluarkan Pemerintah AS melalui lembaga bernama RGGI (The Regional Greenhouse
Gas Initiative/ Lembaga Inisiatif Gas Rumah Kaca Regional). Dalam lelang izin emisi
karbon (diistilahkan juga dengan carbon credit) pertama bulan September 2008, RGGI
meraup uang sebesar 38,6 juta dollar. Pelelangan carbon credit ini dilakukan setiap tiga
bulan, dimulai pada era Bush, dan terus dilanjutkan oleh Obama. Selain RGGI, ada pula

perusahaan-perusahaan broker alias makelar yang meraup untung besar dari jual-beli
karbon, antara lain, APX.
Carol Browner adalah salah satu anggota Dewan Direktur di APX, sementara Lisa P.
Jackson adalah wakil presiden Dewan Eksekutif RGGI.
Seperti dicatat di atas, salah satu alokasi dana yang dikumpulkan dari perdagangan
karbon adalah untuk mensubsidi perusahaan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Dale S.
Bryk dari Natural Resources Defense Council.153 Menurutnya, sebagian perusahaan
‘pecundang’ yang harus membeli sertifikat izin emisi karbon dalam jumlah besar justru
anak perusahaan dari perusahaan lain yang akan memperoleh keuntungan dari proyek
RGGI ini. Keuntungan itu didapat dari subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah
kepada perusahaan untuk memperbaiki sistem pembuangan emisi karbonnya.
Selain itu, perusahaan akan membebankan pengeluarannya akibat pembelian carbon
credit kepada konsumen. Akibatnya, harga-harga akan naik. Hal ini juga diakui (dan
dimaklumi) oleh Peter Orszag, yang menyatakan bahwa kenaikan harga adalah hal yang
esesnsial demi kesuksesan program a cap-and-trade karena dengan cara ini, perusahaan
dan rumah tangga akan dipaksa untuk mencari jalan agar mengurangi pengeluaran gas
rumah kaca.154
Masih ingat Peter Orszag? Dia salah satu pemain dalam krisis finansial global dan saat
ini menjabat sebagai Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran dalam kabinet Obama.
Orszag mengeluarkan pernyataan di atas tahun 2008 saat menjabat sebagai Direkur
Anggaran Kongres.

Bisnis Karbon Triliunan Dollar
Seiring dengan gencarnya promosi global warming yang dilakukan aktivis lingkungan
hidup, di antaranya yang terdepan adalah mantan wapres Al Gore, histeria global
warming pun melanda dunia. Banyak pihak yang tergerak (atau dipaksa oleh peraturan
suatu negara) untuk ikut berpartisipasi dalam program melawan ‘perubahan iklim’. Hal

ini dimanfaatkan para pedagang karbon dunia, dan diprediksi akan menghasilkan uang
trilyunan dollar. Orang-orang tenar dunia seperti kelompok musik Rolling Stones, banyak
yang menunjukkan kepedulian pada lingkungan dengan cara membeli carbon credit.
Perusahaan penerbangan di Inggris memberikan fasilitas penghitungan berapa banyak
karbon yang terbuang selama seorang penumpang melakukan perjalanan dengan pesawat,
dan si penumpang yang peduli lingkungan akan membeli carbon credit setara dengan
karbon yang sudah ‘dibuangnya’. Perusahaan-perusahaan besar yang ingin menjaga
citranya sebagai perusahaan ramah lingkungan, juga melakukan aksi pembelian carbon
credit, misalnya, Bank HSBC mengalokasikan 7 juta dolar AS dalam pasar karbon. 155
Menurut prediksi Barclays Capital, salah satu perusahaan investasi terbesar di Inggris,
perdagangan karbon bisa menjadi perdagangan terbesar di dunia. Tahun 2007, Barclays
sudah melakukan transaksi 30 milyar dollar AS dan dalam sepuluh tahun kemudian
mereka menetapkan target 1 triliun dollar AS. [catatan: Barclays dimiliki oleh
Rothschild. Masih ingat Rothschild? Baca: Konspirasi Dollar, The Fed, Israel)
Mark Fulton, Kepala Strategic Planning and Climate Change Strategist Deutsche Bank
mengatakan, “Percaya atau tidak, pasar-pasar investasi telah diciptakan dan investasi ini
akan tumbuh secara signifikan sampai 20-30 tahun yang akan datang.” Fulton
memprediksi hingga tahun 2013 akan terjadi transaksi sebesar 60 milyar euro di Pasar
Karbon Eropa.156 Di sejumlah negara, perdagangan karbon bahkan sudah diatur seperti
halnya perdagangan saham.
Tak heran bila Carol Browner, Asisten Obama di bidang Energi dan Perubahan Iklim
dan nota bene anggota dewan direksi APX, salah satu perusahaan carbon trading,
mengatakan, “Ledakan pertumbuhan dalam perdagangan komoditas lingkungan
membutuhkan manajemen pasar yang lebih besar. APX adalah perusahaan infrastruktur
lingkungan kelas dunia dengan sejarah panjang kerjasama publik dan swasta, dan saya
berharap dapat membantu mereka dalam meng-kapitalisasi pasar yang amat potensial
ini.”157

Bukan cuma Browner petinggi bidang lingkungan AS yang terjun ke bisnis dagang
karbon. Al Gore, mantan wakil presidan AS era Clinton, yang kini beralih profesi
menjadi aktivis perlindungan iklim, ternyata juga mengais dollar dari bisnis karbon.
Bulan Februari 2008, Al Gore meraih Penghargaan Dan David Foundation dari Israael
atas jasanya di bidang lingkungan hidup dan hadiah 1 juta dollar158. Menurut Fast
Company Magazine159, saat Gore meninggalkan jabatan sebagai wapres tahun 2001,
kekayaannya hanya 1 juta dollar, dan tahun 2007 dia menyimpan lebih 100 juta dolar.
Dari mana ia mendapatkan uang tersebut? Tak lain, bisnis karbon.
Al Gore dan David Blood (mantan CEO Goldman Sachs) mendirikan perusahaan
bernama Generation Investment Management yang mendapat keuntungan 10% dari
Camco Group, perusahaan yang bergerak di bisnis karbon. Menurut website Camco,
“Camco mengatur penjualan dan mengantar carbon credits kepada para pembeli
internasional dan ke pasar pembeli sukarela.” Camco Group kemudian ditunjuk sebagai
Penasehat Resmi Karbon dalam Konvensi Partai Demokrat tahun 2008. Konvensi Partai
adalah mekanisme internal pemilihan kandidat presiden, yang akhirnya meloloskan
Obama.160
Yang patut dicatat: Al Gore adalah salah satu sekutu Carol Browner.161
Para pelaku bisnis karbon mengklaim bahwa bisnis ini bertujuan untuk menyelamatkan
dunia. Namun, pada dasarnya bisnis ini sangat sedikit memberi pengaruh pada
pengurangan emisi karbon global. Hal ini karena perusahaan yang boros karbon hanya
perlu membeli carbon credit. Carbon credit ini bisa didapat dari proyek-proyek
lingkungan hidup di negara-negara berkembang. Misalnya, sebuah hutan di Aceh, bisa
diklaim sebagai proyek penyelamatan lingkungan. Bila proyek itu divalidasi oleh tim
khusus yang dibentuk perusahaan perdagangan karbon, maka pemda Aceh bisa menjual
carbon credit (dengan harga yang dinegosiasikan perusahaan karbon tersebut).
Perusahaan tersebut akan menjual carbon credit dari pemda Aceh ke pasar karbon
internasional.

Memang, di satu sisi, pemda Aceh akan meraup keuntungan. Namun yang lebih besar
lagi mendapat untung tentu saja para broker dan bisnismen karbon internasional. Dan
yang terpenting, bila isu pemanasan global memang benar, praktek seperti tak ubahnya
bagai ‘penebusan dosa’. Praktek pembuangan gas rumah kaca tetap dilakukan oleh
industri di negara-negara maju, dan mereka menebus dosa dengan membiayai proyekproyek ramah lingkungan di negara-negara berkembang. Analogi lainnya, Indonesia
ditekan untuk jangan menebang hutan karena akan semakin membahayakan iklim dunia,
padahal sumber bahaya itu masih terus dihasilkan oleh pabrik-pabrik di Barat.
Kesimpulan yang bisa diambil dari semua uraian di atas adalah: perdagangan karbon
adalah lahan bisnis yang bergelimang uang dalam jumlah yang sangat besar. Dan tahukah
Anda, siapa pendukung legislasi Proyek Dagang Karbon ini di Kongres AS?
Tak lain, Joseph Lieberman, senator Yahudi pendukung Israel. Lieberman (bersama
Senator Warner dan Boxer) merupakan sponsor UU “Keamanan Iklim” yang menetapkan
sistem rumit perdagangan karbon.162

Anda tahu bahwa perjuangan kebebasan tak dapat dibagi.
Kebebasan pun tak dapat dibagi.
Itulah sebabnya kita berdiri bersama, sebagai orang Amerika, sebagai orang Israel,
sebagai anak Tuhan, sebagai anak kebebasan.
Berdirilah untuk Amerika. Berdirilah untuk Israel. Berdirilah untuk kebebasan.163
(Pidato Joseph Lieberman di depan AIPAC, Maret 2007)

*

Menteri Pertanian: Tom Vilsack

Tom Vilsack, lahir tahun 1950, adalah mantan Gubernur Iowa. Penghasilan utama di
Iowa didapat dari pertanian dan peternakan. Vilsack juga dikenal sebagai pendukung
utama program mengatasi pemanasan global. Ketika Obama pada tanggal 17 Desember
2008 mempromosikan Tom Vilsack sebagai Menteri Pertanian164, dia mengatakan
bahwa pendekatan Vilsack dalam bidang pertanian adalah pro-petani dan rakyat
Amerika, bukan pro-industri agribisnis. Namun, publik AS justru mengenal Tom Vilsack
sebagai orang dekat Monsanto, perusahaan yang didirikan oleh pasangan Yahudi, John F.
Queeny dan Olga Monsanto. Monsanto adalah perusahaan agribisnis multinasional,
dengan 18.000 karyawan di seluruh dunia dan pada tahun 2007 tercatat membukukan
keuntungan sebesar 8.563 milyar Dollar.

Monsanto dan Rekayasa Benih
Monsanto memproduksi bibit tanaman melalui rekayasa genetika (bibit transgenik), yang
memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan manusia. Sebagai contoh, bibit jagung
transgenik didapatkan dengan mengganti kromosomnya sehingga sel-selnya
mengeluarkan racun tertentu yang akan mematikan ulat. Dengan demikian jagung
transgenik dijamin bebas hama. Namun, resikonya, jagung seperti itu membahayakan bila
dimakan manusia dan tepung sari jagung juga akan diterbangkan angin lalu terjadi
perkawinan dengan jagung asli, sehingga menumbuhkan varian-varian baru yang sulit
dideteksi bahayanya.

Dalam usahanya untuk memonopoli penjualan bibit di AS, Monsanto menggunakan caracara kasar, antara lain memata-matai para petani, termasuk dengan cara menggunakan
helikopter, memeriksa ladang-ladang mereka. Petani tidak bisa mendapatkan bibit normal
(bibit non-transgenik) karena Monsanto telah membeli semua perusahaan bibit normal di
seluruh Midwest. Melalui pejabat negara, Monsanto juga meloloskan UU yang
menetapkan bahwa kegiatan mengumpulkan dan menyimpan benih normal akan didenda.
Padahal, secara tradisional, petani mengumpulkan benih sendiri dan menyimpannya

untuk musim tanam tahun depan, serta membagi-bagikannya pada tetangga atau teman.
Dengan cara ini, petani terpaksa membeli benih pada Monsanto. Lebih canggihnya lagi,
Monsanto mampu merekayasa benih yang hanya sekali panen sehingga petani terpaksa
kembali membeli benih tiap musim panen.

Upaya monopoli benih tidak hanya dilakukan Monsanto di AS. Indonesia pun tak luput
dari cengkeraman jaringannya. Para petani di Indonesia umumnya mendapat paket kredit
(benih dan obat-obatan) dari pemerintah dan pemerintah menyalurkan produk benih dan
pestisida produk Monsanto kepada petani. Dengan demikian, petani Indonesia akan terus
tergantung pada produk-produk Monsanto. Untuk itu, Monsanto tak segan-segan
menyuap pejabat terkait. Kasus ini sempat membuat geger publik pada tahun 2005, ketika
Monsanto, saat diaudit oleh Departemen Kehakiman AS, mengakui telah menyuap 140
pejabat Indonesia sebesar 6,5 milyar rupiah, sejak tahun 1997-2002. 165 Penyuapan itu
dilakukan oleh anak perusahaan Monsanto di Indonesia, PT Monagro Kimia, untuk
meloloskan produknya, yaitu benih kapas GMO, serta pestisida merk Roundup, Polaris,
dan Spark.
Syaefudin Simon dalam artikelnya di Sinar Harapan166 menyebutkan bahwa benih kapas
transgenik produk Monsanto pada tahun 2001 ditanam di enam kabupaten di Sulawesi
Selatan: Soppeng, Wajo, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, dan Gowa. Benih itu ditanam di
lahan seluas 10.000 hektar, dan bahkan rencananya akan ditambah lagi 25.000 hektar bila
hasilnya memuaskan. Monsanto mengklaim, bibit kapas transgenik produksinya
mempunyai keunggulan dibanding bibit kapas konvensional, yaitu tahan terhadap hama
ulat. Padahal, pada saat yang sama, Uni Eropa sudah menolak masuknya benih produksi
Monsanto karena menyadari ancaman di masa depan bagi umat manusia yang akan
diakibatkan oleh benih transgenik.

Monsanto dan Vilsack
Monsanto didukung oleh organisasi lobby terbesar di bidang bioteknologi, Biotechnology
Industry Organization (BIO). Pada tahun 2001 BIO memberikan penghargaan kepada
Vilsack sebagai “Governor of the Year”. Direktur BIO untuk urusan ‘hubungan

pemerintah’, Patrick Kelly, mengatakan bahwa penghargaan itu diberikan kepada Vilsack
karena dia telah menunjukkan komitment tinggi untuk menjadikan Iowa sebagai pusat
penelitian pertanian meningkatkan iklim bagi pertumbuhan industri bioteknologi.167
Selama menjabat sebagai Gubernur Iowa, Tom Vilsack memang telah menginvestasikan
uang negara dalam proyek-proyek bioteknologi yang di kemudian hari terbukti
mencemari lingkungan. Tom Vilsack juga berperan penting dalam lahirnya UU SeedPreemption 2005 yang di-backing Monsanto. UU ini memangkas kekuasaan
pemerintahan daerah dalam mengontrol pertanian; sehingga petani dan warga tidak bisa
melarang pihak manapun yang menanam bibit transgenik (padahal dampak negatifnya
akan dirasakan warga).168 Tak heran Vilsack dijuluki “Monsanto buddy” (“teman
Monsanto”). 169

Monsanto-Rockefeller
Bila kita menggali lebih dalam lagi siapa Monsanto, kita akan menemukan fakta bahwa
Monsanto memiliki hubungan erat dengan Rockefeller Foundation, sebuah yayasan proZionis. Rockefeller Foundation sejak tahun 1960-an mendanai program Revolusi Hijau di
negara-negara berkembang, bekerjasama dengan pemerintahan di negara-negara tersebut.
Para petani di negara-negara itu dikenalkan pada sistem pertanian modern ala Amerika,
dengan bibit dan pestisida yang diimpor dari AS. Memang sempat terjadi peningkatan
besar-besaran produksi pertanian (dan Indonesia pun mencapai swasembada pangan),
yaitu pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Namun, produksi pertanian yang menerapkan
Revolusi Hijau menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Bahkan pada tahun 1990-an,
peneliti menemukan dampak negatif dari program Revolusi Hijau, antara lain
ditemukannya kadar pestisida di atas ambang batas dalam tubuh para petani, tanah, dan
tanaman170. Dampak positifnya tentu saja diraih oleh perusahaan-perusahaan agribisnis
milik Rockefeller dan kroninya karena mereka telah menciptakan globalisasi pertanian
dan monopoli agribisnis di dunia internasional.
Tahun 2008, Monsanto dan Rockefeller (beserta Bill Gates dan Syngenta Corp)171
menanam modal jutaan dolar AS untuk mendirikan Bank Benih Kiamat (Doomsday Seed
Vault) untuk menyimpan semua varietas benih yang ada di muka bumi. Bank benih itu

dibangun di sebuah tempat terpencil di Norwegia, di Svalbard, 1100 km dari kutub utara,
digali di tengah gunung es beku, 150 meter di bawah permukaan es. Terowongan masuk
ke bank benih didesain antibom dan antigempa; dilindungi dengan kunci digital dengan
kode-kode rumit dan tidak ada seorang pun yang memiliki kode lengkapnya. Bank Benih
adalah bagian dari upaya untuk mensistematisasi informasi tentang gen-gen tumbuhan.
Menurut para ahli perubahan iklim, informasi ini lebih berharga daripada emas. New
York Times menulis, bank benih itu dibangun sebagai upaya melindungi keselamatan
manusia.172 Oya?

Rockefeller- CFR- Obama

Inilah nama-nama tokoh yang akan berperan dalam penentuan kebijakan luar negeri
Obama:
-George Mitchell : utusan khusus Obama untuk penyelesaian konflik Arab-Israel
-Richard Holbrooke: utusan khusus Obama untuk Pakistan dan Afghanistan173
-Dennis Ross: koordinator untuk urusan Iran, serta penasehat Menteri Luar Negeri untuk
urusan Timur Tengah.174

Ketiga nama ini memiliki kesamaan latar belakang; mereka adalah tokoh penting dalam
sebuah organisasi bernama CFR (Council on Foreign Relation). Nama-nama lain di
sekeliling Obama yang juga anggota CFR: Susan E. Rice (Duta Besar AS untuk PBB),
Janet Napolitano (Menteri Keamanan Nasional), Eric Shinseki (Menteri Veteran), Bill
Clinton (suami Menlu Hillary Clinton), Madeleine Albright (mantan Menlu era Clinton;
orang dekat Susan Rice dan Carol Browner—keduanya pejabat dalam tim Obama).175
Selain itu ada nama Antony Lake 176 [kaitan Lake, Rice dan Obama, baca: The Chicago
Team], Timothy Geithner (Menteri Keuangan) yang pernah menjadi Direktur CFR untuk
urusan Kebijakan Dagang,177 serta Lawrence Summers (Direktur Dewan Penasehat
Ekonomi Obama).
Prof. James Petras menyebut CFR sebagai “salah satu institusi utama yang memberi
pertimbangan kepada pemerintah AS dalam kebijakan imperial selama lebih setengah
abad.”178 Petras menyebut ‘kebijakan imperial’ karena ambisi AS selama ini adalah
menjadi penguasa dunia, dan membentuk imperium dengan AS sebagai pemimpin. Hal
ini sejalan dengan misi CFR, yaitu globalisasi. CFR adalah organisasi yang secara
terbuka mengusung ide New World Order.179
Siapa di balik CFR? Tak lain, Rockefeller.180

Obama dan New World Order

Tatanan Dunia Baru atau New World Order (NWO), bisa didefinisikan sebagai
“era ketika pemikiran politik dan kekuasaan dunia berubah secara dramatis” atau
“terbentuknya sebuah pemerintahan global yang berkuasa secara absolut (totaliter), di
bawah pimpinan sekelompok orang demi kepentingan mereka sendiri (cryptocracy).” 181
Koran Haaretz menyebut nama-nama pemimpin dunia yang menyerukan NWO,
yaitu Bush Sr, George W. Bush, dan Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown. Dari Rusia
dan Cina juga terdengar seruan perlunya “sebuah cadangan mata uang dunia baru”.182
Obama, dalam kunjungannya ke Berlin bulan Juli 2008 juga menyampaikan ide persatuan
antarbangsa. ”Persahabatan dan kerjasama antarbangsa bukanlah pilihan, tapi satusatunya jalan, untuk melindungi keamanan dan kemajuan kemanusiaan kita,” kata
Obama.183
Sekilas memang seruan para pendukung NWO terdengar ideal dan mulia.
Namun, sebagian kalangan Muslim dan Kristen mencurigai bahwa di balik NWO adalah
kaum Zionis yang ingin menguasai dunia dan menjadikan umat manusia sebagai budakbudak mereka.184 Kecurigaan ini antara lain mungkin bisa dibuktikan dengan
kecenderungan politik para pengusung utama NWO, yaitu para anggota CFR (Council on
Foreign Relation), yang hampir selalu pro-perang dan pro-Israel.

Bahkan, Henry Kissinger, begawan politik Amerika, anggota senior CFR, dan
mantan Menlu AS era Nixon, menganggap perang di berbagai penjuru dunia yang
berkecamuk dewasa ini sebagai kesempatan untuk menciptakan NWO. Dalam
wawancara dengan CNBC Januari 2009, Kissinger mengatakan, “Presiden terpilih
[Obama] memulai jabatannya di tengah pergolakan di berbagai penjuru dunia yang
terjadi secara terus-menerus. Anda lihat India, Pakistan; Anda lihat gerakan jihad.
...Tugas Obama adalah membangun sebuah strategi untuk Amerika pada periode ini,
ketika sebuah “tatanan dunia baru” bisa diciptakan. Ini adalah kesempatan besar, bukan
sekedar sebuah krisis.” 185

Haaretz juga menyampaikan analisis yang mirip, yaitu bahwa masyarakat dunia
hanya akan mau menerima implementasi sebuah “tatanan dunia baru” bila terjadi sebuah
krisis global, misalnya, keruntuhan ekonomi di Amerika Serikat. Menurut Haaretz, krisis
finansial AS saat ini sangat berpotensi untuk memunculkan “tatanan dunia baru”.186
Yang menarik, dari Iran juga muncul suara pentingnya dimunculkan “tatanan
dunia baru”, namun dalam versi lain. Presiden Ahmadinejad mengatakan bahwa tatanan
dunia yang saat ini dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tiran dan zalim harus segera diganti
dengan tatanan dunia baru yang adil bagi semua umat manusia. “Setiap peradaban atau
kekaisaran yang ingin memaksakan kemauannya kepada pihak lain dengan menggunakan
kekuatan [senjata] akan segera menemui kehancuran dalam waktu dekat,” kata
Ahmadinejad.187

Menteri Veteran: Eric Shinseki

Eric Shinseki lahir di Hawaii tahun 1942 dari pasangan orangtua Jepang-Amerika.
Shinseki lulus Akademi Militer AS tahun 1965 dan kemudian menjadi orang Amerika
keturunan Asia pertama yang berhasil menjadi jenderal berbintang empat. Pada era Bush,
dia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Namun, di depan Senat, dia berani
mengkritik Bush yang menurutnya mengirimkan terlalu sedikit pasukan ke Irak.
Akibatnya, Shinseki dikucilkan dan upacara pensiunnya pada tahun 2003 tidak dihadiri
oleh Presiden Bush, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, dan wakil Menhan, Paul
Wolfowitz.188 Keberanian Shinseki untuk bersuara berbeda dengan tim perang Bush
menjadikan pengangkatannya sebagai Menteri Veteran dipuji banyak pihak. Obama
disebut-sebut telah melakukan ’pilihan politik yang cerdas’ dan pengangkatan Shinseki
merupakan simbol dari perubahan yang dilakukan Obama melawan gaya rezim lama
(Bush).189

Bisnis Shinseki
Yang tak disebut-sebut oleh Obama saat dia memuji-muji Shinseki ketika mengumumkan
pengangkatan pensiunan jenderal itu sebagai Menteri Veteran adalah keterlibatan intens
Shinseki dalam dunia bisnis. Shinseki tercatat sebagai direktur di berbagai perusahaan
(termasuk bank dan asuransi), di antaranya Honeywell International dan Ducommun
Inc.190

Honeywell adalah perusahaan internasional penyuplai komponen pesawat, mesin, aviasi,
dan berbagai pelayanan lain terkait industri penerbangan, serta memproduksi bahanbahan material khusus seperti fluorocarbons, fiber yang canggih, atau bahan anti peluru.
Jerusalem Post melaporkan, Honeywell menjual helmet-mounted display systems-nya
kepada Elbit, sebuah perusahaan yang bermarkas di Haifa, Israel seharga 14 juta dolar.
Display system produk Honeywell didesain untuk helikopter dan pesawat tempur, dan
saat ini juga digunakan oleh militer AS.191

Ducommun adalah perusahaan yang memberikan produk dan pelayanan di bidang
pesawat komersial dan militer, helikopter, peluru, dan program antariksa. Ducommun
menjalin kontrak dengan Boeing Company senilai 9,9 juta dolar untuk pembuatan balingbaling helicopter Apache AH-64; Ducommun telah membuat semua baling-baling
Apache sejak dimulainya program pembuatan helicopter tempur tersebut.192

Siapa pemakai utama Apache? Israel.

Apache AH-64 adalah helikopter tempur yang mampu beroperasi di pagi dan siang, di
sepanjang musim. Selain diperlengkapi dengan roket Hydra 70 dan peluru kendali AGM114 Hellfire, di bawah moncong helikopter itu terpasang senapan rantai M230. Angkatan
udara Israel menggunakan Apache untuk menyerang Lebanon selama tahun 1990-an,
siang dan malam. Selama Intifada Al Aqsa, militer Israel juga menggunakan Apache
untuk menembak para pemimpin Palestina seperti Syeikh Ahmad Yasin dan Adnan Al
Ghoul dengan peluru kendali.193

Menteri Transportasi: Ray LaHood
“Look, Rahm Emanuel loves you.”
(kata Obama kepada LaHood)

Ray LaHood, lahir tahun 1945 di Peoria, Illionis, dari ayah asal Lebanon dan ibu asal
Yordania. Lulusan Bradley University, Peoria, ini adalah teman dekat Kepala Staf
Gedung Putih, Rahm Emanuel (Emanuel adalah mantan senator dari Chicago; Chicago
dan Peoria sama-sama berada di negara bagian Illionis). Emanuel-lah yang menyuarakan
keinginan LaHood untuk bergabung dalam kabinet. LaHood kemudian dipanggil ke
Chicago untuk bertemu Obama dan di-interview selama 30 menit. Lalu, ketika LaHood
bersiap meninggalkan ruangan, Obama berkata, “Lihat, Rahm Emanuel menyukaimu.
Dia sangat menekan dan mendorong saya. Bukannya saya tidak mau melakukannya,
tapi…” [Obama tidak menyelesaikan ucapannya]. Beberapa hari kemudian, LaHood
ditunjuk menjadi Menteri Transportasi.194 Tak heran, LaHood menyebut Rahm Emanuel
sebagai teman sejati.195

LaHood berkarir di politik sejak tahun 1977 dan belasan tahun menjadi anggota House of
Representatives (DPR) Illionis. Meski tidak punya latar belakang karir di bidang
transportasi, ataupun terlibat dalam legislasi transportasi, LaHood telah diangkat menjadi
Menteri Transportasi. Pemilihan LaHood, selain sebagai teman Emanuel, juga disinyalir
karena kedekatannya dengan Caterpillar; perusahaan raksasa pembuat alat-alat berat,
seperti traktor dan buldozer. Kantor pusat Caterpillar berada di Peoria, kota tempat lahir
LaHood dan tempatnya berkarir di dunia politik.

LaHood, Obama, dan Caterpillar
Washington Times mencatat LaHood sebagai politisi yang sering mengalokasikan dana
pemerintah untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang telah memberikan donasi
kampanye kepadanya. Perusahaan yang terbesar memberikan donasi kampanye kepada
LaHood adalah Caterpillar, yaitu sebesar 190.000 dolar sejak 1998. Sebagai gantinya,

LaHood berperan dalam mendorong pemerintah daerah Peoria mengalokasikan 7,8 juta
dolar untuk membantu Caterpillar dalam proyek pengembangan teknologinya.

Menyusul krisis ekonomi yang melanda dunia, proyek pembangunan di AS dan berbagai
penjuru dunia menurun, sehingga produksi alat berat Caterpillar pun harus dikurangi.
Perusahaan raksasa ini telah memutuskan untuk merumahkan 22.000 karyawannya. Demi
‘membujuk’ Caterpillar agar mau memperkerjakan lagi karyawannya, pada 12 Februari
2009, Obama mengunjungi kantor pusat perusahaan itu, di Peoria, yang juga kota
kelahiran LaHood.

Obama, dalam upayanya untuk memenuhi janji membuka 3 juta lapangan kerja,
meluncurkan paket stimulus sebesar 27,5 milyar dolar yang dialokasikan kepada
Kementerian Transportasi. Skenarionya, dana stimulus itu digunakan untuk membangun
jalan dan bendungan; proyek-proyek itu tentu membuka lapangan kerja. Di sinilah
‘peran’ Caterpillar. “Pikirkan tentang semua pekerjaan yang akan dilakukan ini,” kata
Obama. ”Dan Caterpillar akan menjual peralatan yang akan melakukan pekerjaan itu.”
New York Times menyebut, “Gedung Putih bergantung kepada Caterpillar untuk
membuat ‘bola’ berputar dengan mempekerjakan lagi para karyawan sehingga
perusahaan itu memberikan keuntungan langsung dari paket stimulus.” 196

Caterpillar dan Israel
Pada tanggal 7 Februari 2006, Gereja Inggris memutuskan untuk menarik kembali
investasi yang ditanamnya di perusahaan-perusahaan yang mengambil keuntungan dari
penjajahan Israel di Palestina. Target utamanya adalah Caterpillar, yang telah menyuplai
alat-alat berat yang digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah di Palestina. Gereja
Inggris telah menanam modal sebesar 2,5 juta Poundsterling di Caterpillar. 197
Produk-produk Caterpillar banyak berperan di berbagai medan tempur, mulai Perang
Dunia I, Perang Dunia II, Perang Vietnam, hingga Perang Irak. Perusahaan yang dirintis
sejak tahun 1883 oleh Charles dan Benjamin Holt ini memproduksi traktor, truk, tank

militer, bahkan juga granat artileri. Pada perang Dunia II, Caterpillar ‘berjasa’
menemukan inovasi pengubahan mesin bensin pesawat menjadi mesin diesel.Tahun
1942, Caterpillar menciptakan mesin radial yang digunakan untuk tank M-4.

Buldozer-buldozer buatan Caterpillar digunakan dalam hampir semua operasi militer
Israel di kawasan pendudukan Palestina. Buldozer D9 yang berbobot 53,8 ton paling
banyak dipakai tentara Israel untuk menghancurkan rumah-rumah, sekolah, perkantoran,
rumah sakit, mesjid, kebun, dan ladang-ladang pertanian di Palestina. Tak heran bila
salah satu komandan militer Israel menyebut buldozer Caterpillar sebagai ‘senjata
kunci’.198

Caterpillar kini juga sedang menghadapi tuntutan hukum dari orangtua Rachel Corrie,
mahasiswi Amerika yang tewas akibat ditabrak buldozer Caterpillar. Corrie datang ke
Palestina untuk menjadi aktivis perdamaian.Dia terbunuh saat mencoba menghalanghalangi buldozer itu meruntuhkan sebuah rumah di Palestina tahun 2003. Caterpillar
adalah satu di antara sekian banyak perusahaan dalam daftar “Gerakan Boikot
Perusahaan pro-Israel”. Bahkan Human Right Watch dan Amnesty Internasional juga
bergabung dalam aksi boikot Caterpillar.199

*

Menteri Tenaga Kerja: Hilda Solis

“I owe those unions…
When their leaders call, I do my best to call them back right away.
I don’t mind feeling obligated.”
(Barack Obama)

Hilda Solis lahir tahun 1957 di Los Angeles dari orangtua imigran asal Nikaragua
dan Meksiko. Solis memiliki gelar master administrasi publik dari University of
Southern California dan kemudian berhasil menjadi perempuan Hispanik
(keturunan Amerika Latin) pertama sebagai anggota Senat. Selama menjadi wakil
rakyat, Solis aktif dalam urusan tenaga kerja dan lingkungan kerja. Namun,
pengangkatan Solis sebagai Menteri Tenaga Kerja melalui proses yang cukup alot,
karena terganjal pada aktivitas Solis dalam proses legislasi EFCA (UU Kebebasan
Memilih). Pasalnya, Solis adalah pejabat di “American Right at Work”, sebuah
organisasi yang aktif me-lobby pengesahan UU tersebut. Hal ini melanggar hukum
karena Solis pada saat yang sama juga menjadi anggota Kongres yang mengurusi
masalah undang-undang tenaga kerja.200
Di saat pencalonannya sebagai menteri sempat terganjal, Komite Buruh Yahudi
(Jewish Labor Committee) mengirimkan surat kepada Senator Edward Kennedy
meminta bantuan agar semua masalah yang menghalangi Solis bisa diselesaikan.201
Solis juga tercatat sebagai sekutu AFL-CIO (The American Federation of Labor and
Congress of Industrial Organizations), semacam koalisi dari berbagai organisasi
buruh di AS. Dalam setiap pemungutan suara yang terkait dengan legislasi
perburuhan, Solis selalu memilih berada dalam posisi yang sama dengan AFL-CIO.202
AFL-CIO juga salah satu donatur besar kampanye Barack Obama. Selama masa
kampanye presiden, organisasi buruh ini telah mengalokasikan dana sebesar 53,4
juta dolar dan menggerakkan 250.000 sukarelawan untuk menggalang dukungan

dari 13 juta anggota organisasi buruh dan beserta keluarganya.203 Tak heran,
Obama dalam bukunya “The Audacity of Hope,” mengakui peran besar organisasi
buruh bagi perjalaman karirnya. Dia menulis, “Saya berhutang budi pada organisasiorganisasi buruh… Jika para pemimpin mereka menelpon, saya akan melakukan
yang terbaik untuk menelpon balik sesegera mungkin. Saya tidak berkeberatan
untuk merasa wajib [melakukan hal itu].” 204
Keberpihakan pemerintahan Obama pada gerakan buruh juga tampak jelas. Dalam
pidatonya di depan pertemuan Dewan Eksekutif AFL-CIO, 5 Maret 2009, Wapres Joe
Biden menyatakan, mengembalikan kesehatan ekonomi adalah mengembalikan hak asasi
untuk bergabung dengan sebuah organisasi buruh dan melakukan tawar-menawar
[dengan pengusaha] secara kolektif. Dan cara untuk melakukannya adalah dengan
meloloskan UU Kebebasan Memilih (EFCA).205
Ada apa di Balik UU Kebebasan Memilih (EFCA)?
Dalam situsnya, organisasi anti-union “Center for Union Facts”206 mengumumkan bahwa
pada bulan Agustus 2008 pihaknya telah mengirim surat untuk mengajak Direktur
“American Right at Work” (organisasi dimana Hilda Solis menjadi bendaharanya) untuk
melakukan debat publik terkait UU Kebebasan Memilih. Dalam pandangan “Centre for
Union Fact”, karena “American Right at Work” telah mengeluarkan dana puluhan juta
Dollar untuk me-lobby UU tersebut, seharusnya publik diberi penjelasan lebih banyak
mengenai isinya. Namun, ajakan debat itu tidak ditangapi.
Pengesahan UU Kebebasan Memilih (Employee Free Choice Act, EFCA) juga ditentang
beberapa organisasi lain, di antaranya, “National Right to Work” yang memiliki slogan
membela pekerja Amerika dari kekerasan kewajiban untuk ber-union.207 Kebebasan
memilih yang diperjuangkan oleh EFCA memang bukan kebebasan untuk memilih mau
menjadi anggota union (organisasi buruh) atau tidak, melainkan kebebasan (kebolehan)
membentuk organisasi buruh dengan cara mengadakan pemungutan suara secara terbuka.
Selama ini proses pembentukan labor union (organisasi buruh) di AS adalah melalui
pemungutan suara secara tertutup (sebagaimana pemilu pada umumnya) untuk

mengetahui apakah mayoritas karyawan di sebuah perusahaan memang mau membentuk
union atau tidak. Namun, bila EFCA disetujui, sistem ini akan diubah menjadi sistem
pemilu terbuka. Artinya, setiap karyawan harus secara terbuka menyatakan diri, setuju
atau tidak dengan pembentukan union. EFCA juga memberi peluang didirikannya union
tanpa memerlukan suara mayoritas. Bila di sebuah perusahaan/perkantoran sudah
terbentuk union, secara otomatis semua karyawan akan dijadikan anggotanya
James Sherk dan Paul Kersey dari Heritage Foundation dalam makalahnya yang
menganalisis masalah ini208 menulis bahwa tujuan utama di balik EFCA adalah untuk
meningkatkan keuangan organisasi buruh. Kekuatan organisasi buruh di AS memang
menunjukkan trend menurun karena, tidak seperti era pra-1950, kini tak banyak pekerja
di AS yang mau bergabung dengan union. Di era modern ini, pekerjaan membutuhkan
keahlian-keahlian khusus sehingga banyak pekerja tidak merasa perlu diwakili oleh union
dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Apalagi, dengan menjadi anggota union, gaji
mereka akan dipotong 1-2% untuk diserahkan kepada union.
Akibatnya, sejak tahun 1950-an anggota union semakin menurun. Kini hanya 12,4%
pekerja di perkantoran/perusahaan negara yang menjadi anggota union, dan hanya 7,6%
pekerja di perusahaan swasta yang mau menjadi anggota organisasi buruh ini. Bila EFCA
disahkan, para pekerja akan dipaksa memberikan suaranya secara terbuka, sehingga
rawan intimidasi. Sangat mungkin sebagian pekerja memberi suara setuju karena takut
atas ancaman pihak-pihak pro-union. Dengan kata lain, melalui EFCA, union akan bisa
merekrut anggota sebanyak-banyaknya.
Dukungan Organisasi Buruh Terhadap Israel
AFL-CIO adalah organisasi yang berdiri paling depan untuk memperjuangkan EFCA
dan telah menghabiskan dana puluhan juta Dollar untuk me-lobby UU ini. Sejarah
organisasi ini ternyata sangat berkaitan dengan pembentukan Israel. Pada detikdetik pembentukan Israel tahun 1948, Presiden AS Harry Truman menerima
tekanan dari banyak pihak di dalam negeri agar tidak memberikan pengakuan pada
Israel. Meskipun pada tahun 1947 AS memberikan suara setuju bagi Resolusi PBB

181 (yang membagi dua wilayah Palestina), namun tahun 1948, berkat lobby dari
negara-negara Arab, Truman mulai bergeser pandangan, tidak lagi ’partition’
(pemisahan dua negara Israel-Palestina), melainkan ’trusteeship’ (perwalian).
Pada tanggal 14 April 1948, 50.000 karyawan garmen berdemonstrasi di Yankee
Stadium untuk menentang pergeseran sikap Truman. Penasehat Truman, Clark
Clifford, membuat daftar kelompok-kelompok yang sangat penting bagi kampanye
krepresidenan, dan Organisasi Buruh ada di deretan kedua. Menyusul demo besarbesaran Organisasi Buruh, Truman akhirnya melemah dan menjadi presiden
pertama yang menyatakan pengakuannya atas Israel, hanya 11 menit setelah Ben
Gurion mendeklarasikan pendirian Israel, 15 Mei 1948.
Dukungan Organisasi Buruh Amerika telah dimulai jauh sebelum pembentukan Israel.
Mereka membeli tanah di Palestina untuk para buruh Yahudi, membangun sekolahsekolah dagang, serta me-lobby pihak Inggris (yang saat itu menjadi penguasa di
Palestina) untuk mengenyahkan penghalang-penghalang bagi pendirian Israel. Tokohtokoh Yahudi di Organisasi Buruh Amerika, seperti Max Zaritsky, David Dubinsky,
Sidney Hillman, berhasil memuluskan rekan-rekan mereka yang non-Yahudi tapi proIsrael untuk menjadi tokoh-tokoh Dewan Direksi pada AFL (Federasi OrganisasiOrganisasi Buruh Amerika) dan CIO (Kongres Organisasi Industri). Kedua organisasi ini
pada tahun 1955 bergabung menjadi AFL-CIO.
Pada tahun 1944, CIO mengeluarkan resolusi dukungan pendirian negara Yahudi di
Palestina dan setelah Israel didirikan, AFL dan CIO meneruskan dukungan dengan
membangun perumahan dan pusat-pusat kebudayaan di Israel.209 Bahkan hingga kini,
AFL-CIO banyak menanamkan dananya (yang didapat dari iuran 15 juta anggotanya)
untuk diinvestasikan di Israel. Di antara investasi terbesar AFL-CIO adalah pada Israel
Bonds, yaitu pembelian surat obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Israel. Dana yang
diinvestasikan mencapai 300 juta dolar, dan menjadikan AFL-CIO sebagai pihak nonYahudi yang terbanyak memiliki surat obligasi Israel.210

Pada bulan April 2002, di tengah gempuran militer Israel ke kota-kota Palestina, seperti
Jenin, Nablus, dan Baitul Lahm (Betlehem), Presiden AFL-CIO, John Sweeney
memimpin demonstrasi “Solidaritas Israel”. Dalam demonstrasi itu, Sweeney
mengatakan, “Mewakili 13 juta pekerja laki-laki dan perempuan anggota AFL-CIO, saya
berdiri di sini untuk menyatakan dukungan kami kepada bangsa Israel di saat-saat yang
tergelap ini. AFL-CIO mengutuk semua aksi teror yang dilancarkan kepada Israel dan
warganya.”211 Sebelumnya, pada bulan Februari tahun yang sama, Israel mengebom
kantor Federasi Organisasi Buruh Palestina di Nablus. John Sweeney tidak memberi
komentar apapun terkait kejadian ini.212
Perjuangan Organisasi Buruh Dalam Membela Palestina
Meskipun demikian, ada juga sebagian organisasi buruh yang aktif membela Palestina,
misalnya Al-Awda, The Palestinian Right to Return Coalition, atau New York City Labor
Against the War (NYCLAW). Ketiga organisasi ini pada tahun 2004 mengirim surat
terbuka kepada organisasi buruh dan para pekerja AS. Surat yang ditandatangani oleh 31
organisasi buruh dan tokoh-tokoh nasional maupun internasional itu menyerukan agar
organisasi buruh AS mendukung hak-hak bangsa Palestina, serta menyerukan
dihentikannya bantuan ekonomi dan militer AS kepada Israel serta menghentikan semua
investasi di Israel.213
Jeffrey Blankfort di Middle East Labor Bulletin 18 Maret 1996 menulis, para pejabat
organisasi buruh pernah memasang iklan setengah halaman di New York Times,
mengecam invasi Israel ke Lebanon. Iklan itu dibalas oleh Lane Kirkland, mantan
Presiden AFL-CIO dengan memasang iklan satu halaman penuh di koran yang sama,
dengan judul “AFL-CIO Tidak Netral, Kami Mendukung Israel!”214

Di dunia pun banyak organisasi buruh yang melancarkan demo anti-Israel. Mereka
mengadakan demo besar-besaran anti-Israel di depan Konferensi Anti Rasisme yang
diselenggarakan PBB di Durban tahun 2001. Di Ontario, “Organisasi Pekerja Publik
Kanada” sepakat untuk mendukung kampanye internasional boikot Israel. Organisasi

Pekerja Umum Denmark dan Federasi Organisasi Pekerja Perdagangan (organisasi buruh
terbesar di Norwegia) menyerukan boikot terhadap produk Israel.
Di Afrika Selatan, Kongres Organisasi Pekerja Perdagangan menuntut pemerintah Afsel
memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel dan berpartisipasi dalam pemberian
sanksi dan boikot terhadap Israel. Afrika Selatan dulu adalah negara dengan sistem
apartheid yang menindas penduduk asli (kulit hitam). Rezim Apartheid runtuh setelah
negara itu mengalami pemboikotan dan tekanan dari berbagai penjuru dunia. Organisasiorganisasi buruh sedunia berperan penting dalam meruntuhkan Rezim Apartheid melalui
aksi boikot dan demo-demo besar-besaran. Kini, organisasi buruh pro-Palestina pun
sedang berjuang untuk mengulangi perjuangan serupa melawan Rezim Zionis.215
Dari sini terlihat posisi penting organisasi buruh dalam konflik Israel-Palestina. Tak
heran bila kaum Zionis berusaha menguasai organisasi ini, dan ini ditegaskan pula oleh
Rabi Abraham Cooper dari Simon Wiesenthal Center. “Kita tidak boleh melepaskan
aliansi bersejarah antara organisasi buruh dengan satu-satunya negara demokratis di
Timur Tengah [Israel]. Ke arah mana union pergi, akan bergantung pada upaya para
pendukung Israel untuk mendekatkan prinsip-prinsipnya pada para anggota organisasi
buruh.”216

*

Menteri Keamanan Nasional: Janet Napolitano

America has nothing to fear from today's immigrants.
(Obama, 2008)

Janet Napolitano, lahir tahun 1957 di New York, namun dibesarkan di New Mexico.
Perempuan perempuan keturunan Italia ini adalah lulusan fakultas hukum Universitas
Virginia, dan kemudian berhasil menjadi Gubernur Negara Bagian Arizona. Napolitano
adalah gubernur pertama yang menyatakan dukungannya pada Obama yang saat itu
masih bersaing dengan Hillary Clinton dalam pemilihan kandidat Partai Demokrat.
Napolitano termasuk di antara orang-orang CFR (Council for Foreign Relation) yang
mendapat tempat dalam tim Obama.
Kementerian Keamanan Nasional dibentuk sebagai respon dari tragedi teror 11
September 2001. Karena itu pula, dalam website resmi Gedung Putih, disebutkan bahwa
agenda Presiden Obama dalam bidang keamanan nasional akan difokuskan pada
pencegahan serangan teroris terhadap AS, di antaranya, menemukan, menggangu, dan
menghancurkan Al-Qaeda,menghentikan perang di Irak secara bertanggung jawab dan
berfokus pada perang yang ‘benar’ di Afghanistan; serta mengeliminasi program senjata
nuklir Iran dan Korea Utara melalui diplomasi yang gigih dan langsung.217
Namun, isu panas yang dihadapi Napolitano sejak ia menjabat sebagai Gubernur Arizona
adalah masalah imigran ilegal. Arizona adalah negara bagian yang berbatasan dengan
Meksiko dan karena itu pula Napolitano sangat banyak berurusan dengan masalah
imigran ilegal dari Meksiko (dan negara-negara Latin lainnya) yang membanjiri AS. Dia
terlihat bersikap ganda dalam menghadapi arus imigran ilegal. Di satu sisi, dia
menandatangani UU yang melarang penggunaan uang pemda untuk mendirikan penitipan
anak, padahal, penitipan anak itu akan membantu imigran ilegal dalam bekerja.

Di sisi lain, Napolitano memveto rancangan UU yang akan menghalangi imigran ilegal
menerima pembebasan uang sekolah/kuliah dan pembebasan biaya penitipan anak.
Napolitano juga memveto UU yang memerintahkan agar dokumen imigrasi
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Padahal, karena tidak ada kewajiban
menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Pemerintah AS harus kerepotan menyediakan
petugas yang bisa memahami dan menerjemahkan dokumen-dokumen dari berbagai
bahasa asing.218 Veto Napolitano pun diberikan pada rancangan UU yang mengharuskan
para peserta pemilu memperlihatkan ID (KTP) saat pemberian suara. Dengan divetonya
UU itu, para imigran ilegal bisa mengikuti pemilu.219

Publik AS sangat mengkhawatirkan derasnya arus imigran ilegal ke negeri mereka karena
sangat membebani anggaran negara. Mereka pun membentuk organisasi-organisasi sipil,
antara lain, FAIR (Federation for American Immigration Reform) dan USCILE (United
States Citizen for Immigration Law Enforcement) yang menyerukan dilakukannya
reformasi dalam hukum imigrasi, yaitu meningkatkan keamanan perbatasan,
menghentikan imigrasi ilegal, dan membatasi kedatangan imigran dalam jumlah yang
sesuai dengan kepentingan nasional.220
USCILE dalam websitenya melaporkan bahwa setiap tahun AS kedatangan 1 juta
imigran ilegal dan kini jumlah mereka mencapai lebih dari 13,5 juta orang. Akibatnya,
setiap tahun pemerintah AS harus mengeluarkan dana raksasa, 338 milyar dolar, untuk
membiayai kehidupan para imigran ilegal itu, seperti bantuan makanan, sekolah anakanak, pelayanan sosial, dan jaminan kesehatan. Rakyat AS, terutama yang tinggal di
perbatasan, juga menderita banyak kerugian sosial, seperti terampasnya kesempatan kerja
karena direbut oleh imigran ilegal yang mau digaji murah serta banyaknya kasus kriminal
(pembunuhan dan pemerkosaan) yang dilakukan para imigran ilegal itu.221
Namun, di hadapan semua fakta itu, Presiden Obama tetap berpihak kepada kebijakan
pro-imigran. Obama dalam pidatonya di depan Asosiasi Nasional Pejabat-Pejabat Latino
[warga keturunan Amerika Latin] di Washington, D.C. bulan Juni 2008, mengatakan,
“..Amerika tidak perlu merasa takut pada imigran. ...Bahaya yang mengancam kehidupan

bangsa Amerika bukanlah [karena] kita akan dibanjiri oleh orang-orang yang
penampilannya tidak seperti kita atau orang-orang yang tidak berbicara dalam bahasa
kita.” [transkrip pidato ini dimuat di website CFR]222
Jalan keluar yang ditawarkan Obama menghadapi krisis imigran ilegal ini adalah,
“...reformasi yang akan membawa 12 juta orang yang berada di sini secara ilegal keluar
dari bayang-bayang, dengan mensyaratkan mereka mengambil langkah untuk menjadi
warga legal.”223 Dengan kata lain, Obama mendukung upaya ‘pemutihan’ para imigran
ilegal; mereka bisa menjadi warga negara dengan memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan. Napolitano saat menjabat Gubernur Arizona mengupayakan jalur bagi para
imigran ilegal untuk menjadi warga negara.224
Pandangan Obama (dan Napolitano) ini senada dengan Joseph Lieberman, senator
Yahudi pro-Israel yang aktif memperjuangkan nasib para imigran ilegal. Website
USCILE menuduh Lieberman membela imigran ilegal itu karena dia mendapat dukungan
dana dari para pengusaha yang diuntungkan oleh kehadiran jutaan imigran ilegal yang
mau bekerja dengan gaji rendah. Benar atau tidaknya tuduhan itu, yang jelas, Lieberman
memang memiliki keterikatan emosi yang khusus dengan para imigran ilegal.
Kata Lieberman, “Imigrasi bukan isu biasa buat saya. Imigrasi adalah saya, keluarga
saya, mi familia. Kakek-nenak saya datang ke sini sebagai imigran [dari Eropa Tengah]
yang mencari kesempatan...” 225
Lieberman juga mengatakan, “Saya berpihak pada diberikannya hak legalisasi para
imigran tanpa dokumen (undocumented immigrants). Saya berpihak pada diberikannya
izin bekerja sementara bagi orang-orang yang datang [ke Amerika]. Saya berpihak pada
[upaya] dihapuskannya pembatasan bagi berkumpulnya keluarga imigran dan saya
berpihak pada [upaya] dihapuskannya pembatasan terhadap tawanan politik. Kita adalah
satu bangsa di bawah Tuhan, bangsa yang individual, dengan kemerdekaan dan kedilan
bagi semua orang. Dan hal ini berarti diberikannya pelayanan yang baik kepada para
imigran kita, orang-orang baru Amerika.”226

Pada bulan Maret 2009, Kongres AS telah memutuskan memperpanjang masa berlakunya
UU imigrasi yang menguntungkan komunitas Yahudi. UU itu memberikan 5000 visa
permanen setiap tahun untuk para pekerja relijius, sehingga komunitas Yahudi dapat
mendatangkan para Rabbi dan guru Bahasa Yahudi (Hebrew) dari luar negeri.227

*

Menteri Pendidikan: Arne Duncan

I’ve consistently said, we need to support charter schools.
(Barack Obama)

Arne Duncan, lahir tahun 1964 dan dibesarkan di Chicago. Duncan dan Obama adalah
teman dekat dan sering main basket bersama. Seperti Obama, Duncan juga lulusan
Harvard. Dia dibesarkan di kawasan elit Hyde Park, di mana Obama juga tinggal di sana
selama beberapa tahun terakhir. Duncan sekolah di University of Chicago Lab School,
sekolah elit dimana anak-anak Obama juga sekolah (sebelum pindah ke Washington
DC).228 Pada tahun 1992, Duncan menjadi Direktur Ariel Education Initiative, sebuah
program bidang pendidikan yang didirikan oleh John Rogers, teman masa kecilnya. John
Rogers adalah bisnismen terkemuka di Chicago, pemilik Ariel Investment, dan tokoh
penting dalam pengumpulan dana kampanye Obama.229 Pada tahun 1998, Duncan
bergabung dengan the Chicago Public School, lembaga yang mengatur operasional

sekolah-sekolah negeri di Chicago. Pahun 2001, Duncan diangkat menjadi CEO Chicago
Public School.230
Sama seperti Obama, Duncan dikenal sangat pro-charter school. Hal ini sejalan pula
dengan salah satu agenda Presiden Obama di bidang pendidikan, ”...akan mendanai
program Federal Charter School dua kali lipat untuk mendukung pembentukan charter
school yang lebih sukses.”231
Apa itu charter school?
Charter school adalah sekolah publik (dibiayai pemerintah), namun didirikan oleh
individual atau kelompok masyarakat dengan kebebasan untuk menentukan kurikulum
dan target pendidikannya. Charter school dianggap sebagai jalan keluar dari
ketidakpuasan banyak pihak atas sistem pendidikan di sekolah negeri. Para orangtua yang
punya uang banyak, bisa menghindarkan anaknya dari sekolah negeri dengan
menyekolahkan ke sekolah swasta yang mahal. Charter school akan memberi
kesempatan kepada orangtua yang menginginkan pendidikan khusus untuk anaknya,
namun tanpa biaya, sebagaimana halnya sekolah negeri. Karena charter school dianggap
lebih baik, peminatnya biasanya melebihi kapasitas sekolah sehingga para pendaftar
harus diundi.
Kurikulum charter school ada yang mirip dengan sekolah negeri, ada pula yang
menawarkan kurikulum khusus, misalnya sekolah musik, sekolah seni, atau sekolah
untuk komunitas etnis tertentu, misalnya sekolah berbahasa Arab, Hebrew (bahasa
Yahudi), atau Spanyol. Sebagian kalangan mengkhawatirkan meluasnya charter school
akan semakin meningkatkan pemisahan rasial di tengah masyarakat.232 Menurut para
penentang charter school, sebaiknya pemerintah memperbaiki kondisi sekolah negeri
daripada membiayai sekolah “swasta tapi negeri” (charter school) itu.
Di tengah pro-kontra ini, Obama telah menentukan pilihannya: mendukung charter
school dan memilih menteri pendidikan, Arne Duncan, yang sejak lama dikenal pula
sebagai pendukung charter school.

Debby Almontaser: Antara Charter School Arab, Hispanic, dan Yahudi
Pada bulan April 2005, Debbie Almontaser, seorang perempuan muslim berjilbab
keturunan Yaman, menerima telepon dari sebuah organisasi non-profit New Visions for
Public Schools. Organisasi ini telah mendapat dana dari Bill & Melinda Gates
Foundation untuk mendirikan charter school yang mengajarkan bahasa Arab. Menurut
pengurus organisasi itu, saat dia mencari tahu siapa orang yang tepat untuk mengurus
sekolah tersebut, mulai dari Kantor Walikota New York hingga penjual falafel (makanan
khas Arab) di Brooklyn, semua merekomendasikan nama Debbie Almontaser. Debbie
adalah pendidik dan tokoh perempuan Arab-Amerika terkemuka di kota itu.
Sejak peristiwa 9/11, Kementerian Pendidikan telah meminta Debbie untuk mengadakan
pelatihan-pelatihan kepada anak-anak sekolah untuk membahas masalah sensitivitas
budaya. Dia menyebarkan pesan bahwa Islam adalah agama yang damai dan dia aktif
mengikuti seminar-seminar lintas agama, yang juga diikuti oleh para Rabi dan Pendeta.
Walikota New York, Michael R. Bloomberg, secara terbuka memuji aktivitas Debbie.
Debbie menerima tawaran itu. Upaya pendirian charter school yang akan mengajarkan
bahasa Arab itu pun dimulai, dengan nama Khalil Gibran International Academy
(KGIA). Debbie membuat sekolah itu tidak bernuansa relijius. Meskipun sebagian
bahasa pengantar di sekolah itu akan menggunakan bahasa Arab, namun agama hanya
disentuh dalam mata pelajaran “Global Study” dan kurikulumnya akan sama seperti
sekolah publik lain di New York. Bahkan, nama sekolah itu pun dipilih “Khalil Gibran”,
nama sastrawan Arab-Kristen.
Namun, sejak teror 9/11, bahasa Arab rupanya telah diidentikkan dengan bahasa teroris.
Kritik terhadap Khalil Gibran International Academy (KGIA) segera bermunculan,
dihembuskan oleh seorang akademisi, penulis, dan komentator politik pro-Israel, Daniel
Pipes. Pipes adalah pendiri Campus Watch, lembaga yang mengawasi program Timur
Tengah di kampus-kampus. Bila ada profesor atau dosen yang dianggap bersimpati pada

Palestina, Campus Watch akan menyebarkan propaganda dan dalam beberapa kasus
mengakibatkan karir dosen tersebut terhambat.
Melalui koran the New York Sun, Pipes memprovokasi publik agar menentang KGIA.
Pipes menyebut sekolah itu ‘madrasah’ dan menulis, “Tidak dapat dihindari, bahasa Arab
dimuati oleh ide persatuan Arab dan Islamis.” Pipes bahkan kemudian bergabung dengan
kelompok yang dibentuk khusus untuk menentang KGIA, “Stop the Madrassa Coalition”
(Koalisi Penghentian Madrasah). Namun, target serangan kelompok itu bukan pada
kurikulum sekolah melainkan pada pribadi Debbie.
Dalam sekejap pembunuhan karakter terhadap Debbie menyebar di internet dan media
massa, dipimpin oleh koran The New York Sun. Debbie, yang selama ini dikenal sebagai
aktivis perdamaian lintas-agama, kini dituduh teroris. Foto-fotonya dengan jilbab dalam
berbagai pose disebarkan di internet dengan label teroris. Puncaknya adalah saat koran
New York Post memuat wawancara dengan Debby dengan nada yang sangat provokatif.
Debby dituduh pro-kekerasan pada Israel (meskipun Debby mengaku sudah sangat
berhati-hati dalam menjawab pertanyaan si wartawan tentang makna ‘Intifadah’).
Akhirnya, Walikota New York terpaksa mengalah pada tekanan publik. Pada bulan
Agustus 2007, Wakil Walikota Dennis M. Walcott meminta Debbie mengundurkan diri.
Debbie menerima dengan syarat, KGIA tetap berdiri dan dia tetap bekerja di Departemen
Pendidikan. Keesokan harinya, Walikota Michael Bloomberg mengumumkan di radio
bahwa Debbie telah mengundurkan diri. Meski demikian, Bloomberg membela Debbie,
“Dia sama sekali bukan teroris.” Tiga hari kemudian, jabatan kepada sekolah KGIA
digantikan oleh Danielle Salzberg, seorang Yahudi yang tak bisa berbahasa Arab.
Beberapa waktu kemudian, sebagai staf Departemen Pendidikan, Debbie ditugaskan
berkunjung ke sebuah sekolah di Bronx. Sekolah kecil itu dibuka pada bulan yang sama
dengan KGIA. Debbie merasa tergetar menyaksikan sekolah yang maju dan inovatif itu
karena: guru-gurunya mengajar dalam bahasa Spanyol. Ya, sekolah itu memang charter
school untuk anak-anak Hispanic. Debbie teringat pada pengalamannya sendiri,
karakternya dibunuh karena akan mendirikan charter school berbahasa Arab.233

Dua tahun setelah mundurnya Debbie, pada bulan Januari 2009 (setelah Obama terpilih
sebagai presiden), di kawasan yang sama, Brooklyn, berdiri lagi sebuah charter school,
kali ini mengajarkan bahasa Yahudi. Selain mendapat dana pemerintah, sekolah yang
diberi nama Hebrew Language Academy Charter School itu di-backing oleh Steinhardt
Foundation for Jewish Life. Yayasan yang bertujuan untuk menghidupkan identitas
Yahudi ini didirikan oleh Michael Steinhardt yang menyumbangkan dana sebesar 200
juta dolar. Michael Steinhardt juga berperan dalam pelaksanaan program TaglitBirthright Israel, sebuah program yang telah mengirim 200.000 pemuda Yahudi-Amerika
usia 18-26 tahun untuk berkunjung ke Israel.
The Hebrew Language Academy Charter School, dibangun di kawasan Brooklyn yang
banyak ditinggali imigran dari Russia dan Israel.234 Menurut Direktur Dewan Sekolah itu,
“Mempelajari bahasa kedua akan membantu anak-anak dalam hal lain di luar bahasa dan
menstimulasi perkembangan otak.”
Siapa Direktur Dewan Sekolah itu? Sara Berman, putri dari Michael Steinhardt. Berman
adalah mantan kolumnis di The New York Sun, koran yang berdiri paling depan dalam
menyerang Khalil Gibran International Academy.235

*

[Hingga buku ini selesai ditulis, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan belum
dicantumkan dalam website resmi Gedung Putih]

Bab 4:
Obama, Lobby, dan Zionis Power Configuration (ZPC)

Industri utama di Washington adalah
mempengaruhi pemerintah...
(Charlie Savage and David D. Kirkpatrick)

Namun, Mengapa?

Mengapa Obama memilih anggota tim dan kabinet yang sedemikian pro-Israel? Mengapa
Obama dan para Presiden AS pendahulunya tunduk di hadapan Israel? Bukankah Israel
’hanya’ negara kecil nun jauh di Timur Tengah, terpisah lebih dari 110 juta kilometer
dari Washington; negara yang tak punya apa-apa, tak ada minyak, tak ada gas, bahkan
untuk mencukupi kebutuhan air pun negara itu harus merampok sumber air negara
tetangganya; dan untuk mencukupi anggaran pemerintahan dan militernya setiap tahun
harus mengemis dana bantuan milyaran dolar dari AS?

Lobby, itulah jawaban yang diberikan John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt,
akademisi dari Chicago University dan Harvard University. Dalam sebuah makalah
berjudul “Lobby Israel dan Kebijakan Luar Negeri AS”236, Mearsheimer dan Walt
menyodorkan bukti-bukti betapa kelompok-kelompok lobby pro-Israel sangat berhasil
mengalihkan kebijakan politik AS menjauh dari kepentingan nasionalnya sendiri, dan
pada saat yang sama, meyakinkan publik dan politisi AS akan adanya kesamaan
kepentingan AS dan Israel. Seperti yang dikatakan Obama, our alliance is based on
shared interests, aliansi kita didasarkan pada kesamaan kepentingan; America is
committed to Israel's security, Amerika berkomitmen pada keamanan Israel.

Komitmen AS kepada Israel telah dibuktikan jauh sebelum Obama menjadi presiden.
Obama bisa dibilang hanya melanjutkan tradisi presiden-presiden pendahulunya. Begitu
pula, upaya para Lobby untuk menghegemoni politisi AS sudah dilakukan jauh sebelum
Obama menjadi presiden. Dalam memoirnya, Presiden AS ke-33, Harry Truman menulis,
“Para pemimpin utama kaum Yahudi utama di AS memberi tekanan penuh kepada saya
untuk menggunakan kekuasaan dan kekuatan Amerika bagi kepentingan aspirasi kaum
Yahudi di Palestina.”237 Truman juga mengaku menerima 35.000 surat dan propaganda
dari kaum Yahudi seantero Amerika ketika PBB tengah dalam proses membagi wilayah
Palestina. Dan ketika akhirnya PBB meloloskan Resolusi 181 yang membagi dua
Palestina, Truman menulis surat kepada mantan Menteri Keuangan AS, Henry
Morgenthau Jr, mendorong Morgenthau menyampaikan kepada teman-teman Yahudinya
agar “kaum Yahudi menunjukkan toleransi dan tenggang rasa kepada orang lain di
Palestina yang menjadi tetangganya.”238 Tentu saja, tak butuh waktu lama sampai
Truman melihat bahwa harapannya itu tak pernah menemui kenyataan.

Kesamaan Kepentingan AS-Israel

Untuk menjustifikasi keputusan-keputusan politik yang pro-Israel, para politisi AS
biasanya menyampaikan jargon ‘kesamaan kepentingan’ (shared interest) antara IsraelAS. Obama pun tak ketinggalan menggunakan jargon itu, “Aliansi kita [AS-Israel]
berdasarkan pada kesamaan kepentingan dan kesamaan nilai-nilai. Siapa yang
mengancam Israel, mengancam kita. Israel selalu menghadapi ancaman-ancaman itu di
garis depan. Dan saya akan membawa Gedung Putih ke arah komitmen yang tak
tergoyahkan bagi keamanan Israel.”239
Dengan jargon ‘kesamaan kepentingan’ antara AS dan Israel, sejak Perang Dunia II,
pemerintah negeri Paman Sam telah menyumbangkan uang lebih dari 140 milyar dollar
kepada Israel (data tahun 2003). Setiap tahunnya, Israel menerima bantuan sekitar 3
milyar dolar BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang setara dengan seperlima dari total
bantuan luar negeri AS. Meskipun Israel adalah negara industri yang termasuk dalam 50

negara terkaya di dunia, BLT yang diberikan AS sama artinya dengan memberi subsidi
langsung sebesar 500 dolar pertahun kepada setiap warga Israel.240

Pada tahun 1996, karena Israel telah mencapai kemajuan ekonomi, Perdana Menteri
Israel Benjamin Netanyahu meminta agar bantuan ekonomi dikurangi, dan sebagai
gantinya, bantuan militer ditingkatkan. Bantuan militer ini tidak hanya berbentuk dana
tunai, tetapi juga fasilitas-fasilitas, seperti penelitian dan pembuatan sistem persenjataan
yang dibutuhkan Israel. Israel bahkan diberi akses pada persenjataan elit AS, seperti
helikopter Blackhawk dan jet F-16.
Angka 140 milyar dolar yang disebutkan Mearsheimer dan Walt hanyalah mengacu pada
BLT kepada Israel. Sesungguhnya masih banyak komponen dana lainnya yang selama
ini telah dikeluarkan AS demi Israel. Misalnya, akibat perang Arab-Israeli 1973, demi
menyelamatkan Israel, AS menjalin diplomasi dengan musuh-musuh Israel, Mesir dan
Yordania; mereka diberi bantuan dana sebagai imbalan dari kesediaan menjalin
perdamaian dengan Israel. Selain itu, tindakan Presiden Richard Nixon menyuplai senjata
tambahan ke Israel yang kalah perang telah menimbulkan kemarahan Arab sehingga
terjadi embargo minyak yang merugikan perekonomian AS, termasuk peningkatan
jumlah pengangguran di dalam negeri. Krisis minyak seperti itu telah terjadi berkali-kali
sejak didirikannya Israel.
Belum lagi dana yang harus dikeluarkan AS untuk membangun pangkalan-pangkalan
militer di Timur Tengah yang semuanya bertujuan untuk menjaga Israel. Dalam perang
Irak yang diluncurkan AS demi Israel, selain mendanai perang itu sendiri, AS harus
memberi insentif kepada Turki agar negara itu mau membantu AS. Karena Turki diberi
bantuan dana, sementara Turki juga berkonflik dengan Yunani, AS juga harus
’menenangkan’ Yunani dengan kucuran dana. AS juga harus merogoh kocek untuk
memberi dana kepada PLO dan Fatah supaya mereka mau menghentikan aksi perlawanan
terhadap Israel. AS pun menderita kerugian akibat adanya aturan embargo (yang
ditetapkan Kongres AS sendiri) yang melarang pengusaha-pengusaha AS untuk
berinvestasi di Iran, karena Iran adalah musuh Israel.

Bahkan, untuk kompensasi agar Israel mau sedikit berbaik hati pada Palestina pun,
Gedung Putih harus mengeluarkan uang. Misalnya, tahun 2005, Perdana Menteri Ariel
Sharon berniat mengosongkan Gaza dari pasukan dan para pemukim Israel (yaitu orangorang Israel yang secara ilegal membangun dan mendiami perumahan-perumahan di
tanah Gaza). Kepada 9000 pemukim ilegal itu, Sharon menawarkan bonus uang supaya
mereka mau pindah ke Negev dan Galilee. Untuk membiayai penarikan pasukan,
pemindahan pemukim ilegal, dan membangun perekonomian di Negev dan Galilee itu,
Sharon meminta uang dari AS sebesar 2 juta dolar.241
Selanjutnya, setelah Gaza dikosongkan dari pasukan dan pemukim Israel, Gaza diblokade
total, tidak mendapatkan akses bahan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.
Puncaknya, akhir tahun 2008, rakyat Gaza yang sudah sakit dan kelaparan itu
dibombardir habis-habisan selama 22 hari. Ketika perang usai, AS pula yang harus
berperan dalam proyek rekonstruksi Gaza dengan mengalokasikan dana bantuan 900 juta
dolar.
Thomas R. Stauffer, dosen ekonomi energi dan Timur Tengah di Harvard University,
menghitung komponen dana yang telah dikeluarkan AS selama ini, baik secara langsung
maupun tidak langsung, akibat dukungannya pada Israel. Hasilnya, muncullah angka
yang fantastis: 3 Trilyun Dollar.242
Selain bantuan dana, Israel juga menikmati dukungan politik penuh dari AS. Selama ini,
AS telah memveto lebih dari 40 Resolusi Dewan Keamanan yang terkait Israel. Sejak
tahun 2002, Dubes AS untuk PBB John Negroponte mengeluarkan ’aturan’ yang
menyatakan bahwa AS tidak akan menyetujui resolusi yang mengecam Israel tanpa
mengecam pula kelompok teroris [yang dimaksud: pejuang Palestina]. ’Aturan’ ini
kemudian dikenal dengan ’Doktrin Negroponte’.243 Pada kenyataannya, resolusi apapun
yang dikeluarkan PBB, baik mengecam Israel atau tidak, tidak ada pengaruhnya bagi aksi
terorisme berkepanjangan yang dilakukan Israel di Palestina. Contoh nyatanya adalah
Resolusi 181 yang membagi dua wilayah Palestina, hingga kini masih dilanggar, karena
Israel masih menduduki sebagian besar Tepi Barat.

Obama memilih Susan Rice, penasehat kampanyenya yang pernah menjadi asisten
Madeleine Albright (Menlu era Clinton), untuk menjabat Duta Besar AS di PBB. Di
antara langkah yang sudah diambil Rice adalah kembali bergabung dengan Dewan Hak
Asasi Manusia PBB (UN Human Right Council). Dewan Hak Asasi Manusia adalah
lembaga di PBB yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai pelanggaran hak
asasi manusia di negara-negara anggota PBB. Sejak didirikan tahun 2006, lembaga ini
telah mengeluarkan lebih dari 15 resolusi yang mengutuk pelanggaran HAM Israel. Tentu
saja AS tidak mau terima dan keluar dari keanggotaan lembaga ini. Kini, Rice
memutuskan kembali bergabung, dengan tujuan, ”untuk memerangi sikap kurang ajar
anti-Israel”.244
Melihat besarnya dukungan AS kepada Israel, tak heran bila mantan Perdana Menteri
Israel, mendiang Yitzak Rabin, mengatakan, ”Israel tidak punya teman yang lebih loyal
daripada Amerika Serikat. Kita tidak bisa melakukan ini semua tanpa AS.”245

Alasan AS Mendukung Israel
Shared interest atau kesamaan kepentingan yang sering dijadikan alasan bagi para politisi
AS dalam mendukung Israel berkaitan dengan kesamaan ancaman. “Siapa yang
mengancam Israel, mengancam kita,” kata Obama. Siapa yang dimaksud ancaman oleh
AS (dan Israel)? Tentu saja, negara-negara tetangga Israel.
Israel ‘terancam’ oleh serangan-serangan dari Palestina dan Lebanon. Dari Irak, Saddam
Husein dikenal bersikap keras pada Israel dengan cara menolak menyalurkan minyaknya
ke Israel. Afghanistan, dicengkeram oleh Taliban dan Al Qaida yang terang-terangan
menyatakan kebenciannya pada Amerika dan Israel. Pakistan, negara Islam yang
memiliki senjata nuklir, juga dianggap ancaman bagi Israel. Iran disebut-sebut sebagai
senjata bagi Hizbullah dan Hamas (meski secara resmi pemerintah Iran menolak klaim
itu). Obama sendiri menyatakan, “Tidak ada ancaman yang lebih besar bagi Israel—atau
bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan—selain Iran.”246

Pendek kata, menurut para politisi AS, Israel dikepung oleh negara-negara muslim yang
membencinya. Dan ancaman teroris yang mengancam Israel, juga mengancam Amerika.
Bukti yang disodorkan oleh politisi AS pro-Israel adalah tragedi pengeboman menara
kembar WTC tanggal 9 September 2001 (disebut juga tragedi 9/11). Sejak tragedi 9/11,
dukungan AS kepada Israel selalu dikaitkan dengan ‘perang melawan terorisme’. Karena
terorisme juga mengancam keselamatan AS, maka AS harus memerangi negara-negara
pendukung terorisme, demikian kata politisi pro-perang. Tragedi 9/11 segera disusul
dengan invasi ke Afghanistan dan Irak.

Padahal sesungguhnya, terorisme yang disebut-sebut mengancam AS itu tidak akan
muncul bila AS tidak membela Israel. Israel pun ‘terancam’ akibat ulahnya sendiri.
Kenyataannya, Israel berdiri di atas tanah milik bangsa Palestina dan karena itulah,
mereka menghadapi ancaman (baca: perlawanan) dari bangsa Palestina. Israel juga
menghadapi ancaman dari Hizbullah, Lebanon. Padahal, ‘ancaman’ itu muncul justru
karena Israel menduduki wilayah Lebanon selatan; tentu tak salah bila Hizbullah
berjuang mengusir penjajah dari tanah air mereka .
“Organisasi teroris yang mengancam Israel (seperti Hamas dan Hizbullah) tidak
mengancam AS kecuali ketika AS ikut campur tangan melawan mereka (seperti di
Lebanon tahun 1982). Lebih lagi, terorisme Palestina bukanlah kekerasan yang secara
acak dilancarkan kepada Israel dan Barat; melainkan sebuah respon atas kekerasan
berkepanjangan Israel yang menduduki Gaza dan Tepi Barat,” tulis Mearsheimer dan
Walt. “Dukungan AS kepada Israel bukanlah satu-satunya sumber terorisme antiAmerika, namun inilah [sumber] yang terpenting, dan [dukungan] ini membuat upaya
memenangkan perang melawan terorisme menjadi lebih sulit. ...Washington tidak akan
mengkhawatirkan Iran, Partai Baath Irak, atau Syria jika saja AS tidak sedemikian terikat
dengan Israel.”
Terkait ancaman nuklir, Mearsheimer dan Walt menyatakan, “Bahkan bila negara-negara
itu memiliki senjata nuklir—tentu saja hal ini tidak diinginkan—mereka bukanlah
ancaman strategis bagi AS. ...Lebih jauh lagi, hubungan AS dengan Israel sesungguhnya

membuat AS sulit menghadapi negara-negara itu. Senjata nuklir Israel menjadi alasan
mengapa sebagian tetangga Israel ingin memiliki senjata nuklir dan ancaman AS
terhadap negara-negara itu berkaitan dengan ‘perubahan rezim’, justru meningkatkan
keinginan itu.” 247
Kenyataan di atas, terlepas dari setuju atau tidaknya kita pada label ‘terorisme’ yang
diberikan Mearsheimer dan Walt pada pejuang Hamas dan Hizbullah, secara gamblang
mengungkapkan bahwa tidak ada ‘kepentingan bersama’ itu. Yang ada hanyalah: AS
diperalat untuk melakukan segala sesuatu demi kepentingan Israel. Dan siapa yang
‘menyetir’ para politisi AS agar mau mengambil keputusan politik pro-Israel?
Sebagaimana dikatakan Mearsheimer dan Walt: lobby pro-Israel. “Jika bukan karena
kemampuan Lobby untuk memanipulasi sistem politik AS, hubungan Israel dan AS akan
jauh lebih renggang daripada hari ini,” tulis mereka.248

Kebijakan anti-Lobby Obama (?)
Jika saya menjadi presiden, mereka [lobbyist]
tidak akan mendapatkan pekerjaan di Gedung Putih.
(Obama saat kampanye pemilu)

Aktivitas lobby atau mempengaruhi pemerintah adalah sebuah pekerjaan yang dilindungi
oleh konstitusi Amerika. Menurut Prof. Chai Feldblum dari Georgetown University249,
perlindungan hukum pada aktivitas lobby tercantum dalam First Amandement konstitusi
AS, yang menyatakan, “Kongres tidak boleh membuat hukum yang berkaitan dengan
pembentukan agama, atau melarang kebebasan beragama; atau menghalangi kebebasan
berbicara, atau pers, atau hak warga untuk berkumpul secara damai dan untuk
menyampaikan petisi kepada pemerintah untuk memperbaiki sesuatu yang
diprotes/dikeluhkan.” 250

Lobby adalah sekumpulan orang-orang dan organisasi yang bekerja secara aktif
mempengaruhi suatu kebijakan politik. Lobby telah menjadi ‘industri’ utama di
Washington DC. Orang yang terjun melakukan aktivitas lobby disebut lobbyist. Para
lobbyist biasanya membentuk perusahaan lobby (lobby firm). Profesi lobbyist banyak
diminati oleh para mantan anggota Kongres (Parlemen) atau para mantan pejabat karena
mendatangkan uang yang sangat besar. Perusahaan-perusahaan besar membayar para
lobbyist jika mereka ingin agar pemerintah/Kongres meloloskan (atau tidak meloloskan)
suatu undang-undang.
Tidak hanya perusahaan yang aktif me-lobby pemerintah/Kongres, melainkan juga
kelompok-kelompok sosial seperti Catholic Charities USA atau Epilepsy Foundation.
Kelompok-kelompok ras (Yahudi, Arab, China, atau Hispanic) juga melakukan lobby
bila ada kepentingan mereka yang harus diperjuangkan di pemerintahan/Kongres. Tentu
saja, di antara berbagai kekuatan lobby itu, pasti ada yang lebih kuat, lebih bergigi, dan
lebih didengar suaranya. Siapakah dia? Tak lain, lobby pro-Israel. Mearsheimer dan Walt
menyatakan, pelaku lobby pro-Israel tidak selalu orang Yahudi, ada juga kelompokkelompok non-Yahudi yang berjuang me-lobby demi kepentingan Israel, misalnya
kelompok Kristen Zionis.
Besarnya pengaruh para lobbyist dalam pengambilan keputusan Gedung Putih (dalam
semua bidang, bukan hanya politik luar negeri) telah menimbulkan image buruk di
tengah publik AS, dan hal ini ditangkap oleh Obama. Karena itu dalam kampanyenya,
Obama menunjukkan sikap anti-lobby. Obama mengatakan, “Jika saya menjadi presiden,
mereka [lobbyist] tidak akan mendapatkan pekerjaan di Gedung Putih.”251 Obama juga
berjanji, “Saya tidak mengambil uang dari perusahaan minyak atau lobbyist Washington
dan saya tidak akan membiarkan mereka menghalangi perubahan lagi.”252

Segera setelah Obama terpilih, dia mengeluarkan aturan yang melarang para lobbyists
menyumbang atau mencari uang dalam masa transisi pemerintahan. Orang-orang yang
tergabung dalam tim transisi pemerintah, lalu keluar dari tim, dilarang untuk me-lobby
kabinet yang kemudian dibentuk, dan para lobbyist yang bergabung dalam tim transisi
dilarang me-lobby di bidang yang sama dengan pekerjaan mereka sebelumnya selama 12

bulan. Namun, seberapa efektifkah aturan ini? Washington Post menilai, “...Kelihatannya
konyol bila melarang para lobbyists untuk memberikan saran dalam bidang-bidang yang
sangat mereka kuasai… sementara, pemimpin organisasi buruh bebas memberikan saran
kepada Departemen Tenaga Kerja atau eksekutif pabrik obat diizinkan untuk
berpartisipasi dalam menelaah masalah kesehatan.”253
Khusus tentang lobby pro-Israel, kekalahan Obama di depan kekuatan lobby terlihat pada
saat ia mengangkat Chas W. Freeman sebagai Direktur Dewan Intelijen. Freeman dikenal
sebagai pengkritik Israel. Freeman pernah mengatakan, “Kekerasan Israel terhadap rakyat
Palestina adalah penghambat utama bagi perdamaian di Timur Tengah.” Segera saja
Freeman mendapatkan tekanan dan serangan dari para senator pro-Israel. Tidak semua
terang-terangan menolak Freeman dengan alasan Israel, sebagian melontarkan kecaman
dengan alasan Freeman terlalu dekat dengan Saudi dan China. Namun, tak dipungkiri,
promotor utama penolakan Freeman adalah para senator pro-Israel254, antara lain Senator
Chuck Schumer. “Statemennya menentang Israel telah melampau batas dan keluar dari
jalur pemerintahan,” kata Schumer. ”Saya berulangkali mendorong Gedung Putih untuk
menolaknya, dan saya senang mereka melakukan hal yang benar.”255
Akibat besarnya tekanan dan serangan terhadapnya, Freeman akhirnya mengundurkan
diri dengan membuat surat pernyataan yang terang-terangan menyebut lobby pro-Israel di
balik semua serangan itu.
“Pencemaran nama baik saya dan e-mail-e-mail mereka yang mudah dilacak,
menunjukkan bukti bahwa ada lobby yang kuat yang memutuskan untuk mencegah
disampaikannya pendapat apapun selain pendapatnya sendiri. [Hal ini] menjadi
kelemahan AS dalam memahami kecenderungan dan kejadian di Timur Tengah. Taktiktaktik lobby Israel benar-benar tidak layak, tidak senonoh, dan mencakup pembunuhan
karakter, mengutip secara salah, distorsi rekaman secara sengaja, tuduhan yang salah, dan
sama sekali tidak menghormati kebenaran. Tujuan Lobby adalah untuk mengontrol proses
kebijakan dengan cara memveto pejabat yang memiliki pendapat berlawanan dengan
mereka. ...Sungguh ironis, [saya] dituduh tidak layak [memegang jabatan ini] dengan
didasarkan pada pandangan pemerintah dan masyarakat luar negeri; tuduhan ini

dilancarkan oleh sebuah kelompok yang sangat jelas bermaksud menunaikan kesetiaan
kepada kebijakan sebuah pemerintah luar negeri—dalam kasus ini, pemerintah Israel.”
“Serangan keji yang terjadi selama masa penundaan penunjukan saya akan dilihat oleh
banyak pihak, [dan] akan menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah pemerintahan
Obama akan mampu membuat keputusannya sendiri atas Timur Tengah dan isu-isu yang
terkait dengannya. Saya menyesalkan bahwa kesediaan saya untuk mengabdi pada
pemerintahan baru ini diakhiri dengan menyampaikan keraguan pada kemampuan
pemerintah untuk mempertimbangkan dan memutuskan sendiri kebijakan yang paling
baik bagi kepentingan AS, bukannya bagi kepentingan pemerintahan luar negeri
sebagaimana yang selalu didorong oleh Lobby.” 256
Politico mengomentari kejadian ini sebagai berikut, “Kepergian Freeman menunjukkan
keengganan Obama untuk memberi sinyal perubahan pada kebijakan AS di Timur
Tengah yang [selama ini] berpusat pada keberpihakan pada Israel.”257 News Week
berkomentar, “Pengunduran diri Freeman menampilkan ‘ujian’ serius yang memalukan
bagi Gedung Putih.”258 Namun Gedung Putih yang seharusnya membela Freeman tak
mengeluarkan komentar sepatah kata pun.

Zionis Power Configuration (ZPC)

Kepatuhan sebagian besar politisi AS, termasuk Obama, kepada tekanan lobby pro-Israel
memunculkan satu pertanyaan akhir: mengapa mereka sedemikian patuh? Bila yang
dicari adalah uang, lobby-lobby pro-Israel bukanlah penyumbang dana utama kampanye.
Ada banyak pihak lain yang memberi sumbangan kampanye lebih besar lagi. Bila yang
dicari adalah dukungan suara kaum Yahudi dalam pemilu, jumlah mereka tidak begitu
signifikan, hanya 2,2% dari total penduduk AS. 259 Kemungkinan terakhir adalah: demi
menghindarkan diri dari kehancuran karir politik.

Uri Avnery orang Israel yang menjadi tokoh aktivis perdamaian; dia aktif menyerukan
agar Rezim Zionis berhenti memerangi Palestina, menulis, “Benar, telah terbukti bahwa

lobby Yahudi hampir selalu bisa menghalangi terpilihnya senator atau anggota Kongres
yang tidak berdansa dengan nada Israel. Dalam beberapa contoh kasus, lobby telah
mengalahkan politisi yang populer dengan cara meminjamkan dukungan politik dan dana
kepada kampanye lawannya; padahal lawannya itu sama sekali tidak dikenal.”260

Kekuatan Zionis di AS tidak terbatas pada langkah-langkah para lobby menekan dan
mempengaruhi para politisi dalam pengambilan kebijakan, melainkan telah sedemikian
meluas sehingga membentuk sebuah jaringan yang oleh Prof. James Petras disebut
Zionist Power Configuration (Konfigurasi Kekuatan Zionis).
“Zionist Power Configuration (ZPC) tidak dapat dipahami hanya sebagai ‘lobby
Yahudi’... ZPC dapat dipahami sebagai satu jaringan rumit, formal dan informal, yang
saling terkait. Jaringan ini beroperasi di tingkat internasional, nasional, regional, dan
lokal, serta langsung dan secara sistematis di bawah negara Israel sebagai pemegang
kekuasaan dan pembuat keputusan kunci.”261

Menurut Petras, ZPC mempengaruhi pemerintahan dan Kongres secara langsung maupun
tak langsung. Pengaruh secara langsung diberikan dengan cara menaruh perwakilan
Zionis dalam jabatan-jabatan penting pemerintahan dan Kongres. Pengaruh tak langsung
diberikan melalui penggunaan dana kampanye untuk mempengaruhi seleksi kandidat
presiden/senator, dan untuk menggagalkan upaya kritik kepada Israel atau kebijakan yang
bertentangan dengan kepentingan Israel.

Upaya untuk mendorong pemerintah atau parlemen (Kongres) agar mengambil keputusan
pro-Israel juga dilakukan dengan cara menyusupkan pengaruh Zionis di media massa.
Media-media massa digunakan untuk menyebarluaskan berita, wacana, dan debat politik
yang menguntungkan Israel serta menyensor berita dan kritik yang merugikan Israel.
Petras menulis, “Media massa di AS, terutama New York Times yang terhormat, telah
menjadi garda depan dalam mempropagandakan pendudukan dan penghancuran yang
dilakukan Israel [di Palestina] dengan menyebutnya ‘pembelaan diri’ dan ‘perang anti-

teroris’. Tidak ada satu suara atau satu tajuk rencana pun dalam New York Times yang
membicarakan pembunuhan massal warga sipil Palestina.”262

ZPC juga menyusupkan pengaruhnya melalui organisasi lokal dan sektoral, seperti
organisasi profesional, serikat dagang, organisasi para pensiunan, atau organisasi
komunitas. Secara efektif, mereka menghalang-halangi masyarakat AS untuk
menyuarakan kritik terhadap kebijakan AS yang pro-Israel atau kebijakan perang Israel.
Bila ada editor koran lokal, akademisi, atau bahkan dokter yang berani mengungkapkan
pendapat mereka yang menentang Israel, dengan segera mereka akan dicap anti-Semit
atau neo-Nazi. “Mereka harus menanggung ancaman lewat telepon dan kunjungankunjungan pengikut fanatik lokal pro-Israel—termasuk anggota ‘terhormat’ komunitas
Yahudi. Biasanya ancaman konsekuensi itu menghentikan diskusi dan mengintimidasi
warga setempat yang mendukung kebijakan luar negeri yang independen dan
demokratis,” tulis Petras.263

Adam Shapiro, pendiri The International Solidarity Movement (ISM), mengatakan,
“Lobby pro-Israel di AS tidak hanya [muncul dari] komunitas Yahudi yang terorganisasi,
tetapi juga [dilakukan oleh kelompok] Kristen Zionis, kalangan industri militer, industri
teknologi informasi, industri bioteknologi, komunitas medis, dan lain-lain, yang
semuanya memiliki hubungan signifikan dengan Israel dari perspektif bisnis. Semua ini
telah berdampak pada sistem politik di AS dan membentuk parameter perdebatan di AS
terkait dukungan negara ini pada Israel.”264

Adam Shapiro adalah salah satu korban ZPC. Pria Amerika keturunan Yahudi ini
bersama istrinya, Huwaida, warga AS keturunan Arab-Palestina, adalah aktivis
perdamaian di Palestina. Bersama tim The International Solidarity Movement (ISM),
mereka terjun langsung ke daerah konflik untuk memberi bantuan obat-obatan, mengirim
ambulans, dan mengevakuasi korban, serta mendokumentasikan kejahatan kemanusiaan
yang dilakukan Israel.

Tahun 2002, Shapiro sedang menolong para korban serangan Israel di Ramallah, dan
ternyata di antara mereka adalah Yaser Arafat. Shapiro berada di kamp perlindungan
bersama Arafat sampai dokter datang. Kejadian ini ternyata diliput media AS. Ketika
kembali ke AS, Shapiro dan keluarganya menerima kecaman melalui media (New York
Times, kemudian diikuti media lain, menyebutnya “Taliban Yahudi”) dan internet
(Shapiro dikata-katai ‘babi’ dan ‘murtad’). Rumah orangtuanya juga didatangi oleh
kelompok Betar dan the Jewish Defence League, kelompok ekstrim pro-Israel, yang
memaksa mereka meninggalkan rumah.265
Tekanan ZPC juga merambah pada dunia akademis. Di antara korbannya adalah
Mearsheimer dan Walt. Segera setelah mereka menerbitkan makalah kerja berjudul
““Lobby Israel dan Kebijakan Luar Negeri AS”266, gelombang kritik dan kecaman
berdatangan dari berbagai pihak, termasuk para akademisi. Meskipun kualitas
keakademisan keduanya sudah diakui (Stephen Walt bahkan saat itu menjabat sebagai
Dekan The Kennedy School of Government di Harvard University), namun keakuratan
makalah mereka diserang. New York Sun, mengutip profesor hukum dari Harvard, Alan
Dershowitz, yang mengatakan, “Yang kami temukan [dalam makalah itu] pertama sekali
adalah bahwa kutipan yang mereka lakukan tidak hanya keluar dari konteks, namun juga
diambil dari situs-situs kebencian [pada Israel].” 267 Mingguan Forward menyebut
makalah mereka “lemah, amatir, menggelikan.”268 Washington Post menurunkan ulasan
Eliot Cohen yang menuduh Mearsheimer dan Walt sebagai anti-Semit.269
Ironisnya, tuduhan anti-Semit itu justru telah dibahas dalam makalah Mearsheimer dan
Walt, “Setiap orang yang mengkritik Israel atau mengatakan bahwa kelompok pro-Israel
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan Timur Tengah AS—sebuah
pengaruh yang dirayakan oleh AIPAC—memiliki kesempatan bagus untuk dilabeli
‘anti‐Semit’ ...Taktik ini sangat efektif karena [label] anti‐Semit itu menjijikkan dan tidak
ada orang bertanggung jawab yang ingin dituduh anti-Semit.”

Tekanan yang diterima oleh akademisi yang berani menyuarakan kritik pada Israel juga
sudah ditulis Mearsheimer dan Walt dalam makalah itu. Mereka menulis, “AIPAC
menganggarkan dana tiga kali lipat untuk program pemonitoran aktivitas universitas dan

untuk melatih para mahasiswa dalam membela Israel. ...Lobby juga memonitor apa yang
ditulis dan diajarkan para profesor. Jonathan Cole, mantan Pembantu Rektor Columbia
University melaporkan bahwa setiap pernyataan publik yang mendukung bangsa
Palestina yang diucapkan oleh kritikus literatur terkemuka, Edward Said, akan diikuti
oleh ratusan e-mail, surat, dan tulisan jurnalistik yang menyeru kami untuk mengecam
Said dan memberinya sanksi atau memecatnya. Ketika Columbia University merekrut
sejarawan [pro-Palestina] Rashid Khalidi, Cole mengatakan bahwa kecaman segera
berdatangan dari orang-orang yang tidak setuju dengan pandangan politik Khalidi.”

Nasib yang menimpa Edward Said dan Rashid Khalidi akhirnya juga menghadang
Mearsheimer dan Walt. Menyusul merebaknya serangan terhadap makalah itu, Harvard
University segera menyatakan tidak punya kaitan apapun dengan makalah tersebut dan
melarang logo Harvard dicantumkan pada makalah itu. Harvard juga secara mendadak
mengumumkan bahwa Prof. Stephen Walt tidak lagi menjabat sebagai Dekan.
Gelombang pro-kontra atas makalah itu sedemikian besar, sehingga pada rentang waktu
31 Maret hingga 5 April 2006, Institut Penelitian Kebijakan Timur Tengah mengadakan
polling di tengah 2.300 akademisi dengan gelar master/doktor bidang Timur Tengah
terkait isi makalah tersebut.270 Hasil polling itu adalah sebagai berikut.


49% akademisi bidang Timur Tengah peserta polling mempercayai bahwa
komunitas akademik bersikap ‘kasar’ pada studi-studi yang kritis terhadap lobby
Israel dan kebijakan AS terkait Israel. 26% percaya bahwa dunia akademis
terbuka pada studi seperti itu.



85% akademisi bidang Timur Tengah peserta polling mempercayai bahwa lobby
Israel yang dideskripsikan oleh Mearsheimer dan Walt adalah ‘negatif’ atau
‘sangat negatif’ bagi kepentingan AS.



65% akademisi bidang Timur Tengah peserta polling mempercayai bahwa taktik
intimidasi yang paling kuat dari Lobby Israel adalah tuduhan ‘anti-Semit’; 59%
lainnya berpendapat intimidasi yang paling kuat adalah ‘serangan para simpatisan
Lobby Israel melalui jaringan media besar’.



91% akademisi bidang Timur Tengah peserta polling mempercayai bahwa taktik
Lobby Israel membuat AS tidak terlindung dari kekerasan di Timur Tengah.



86% akademisi bidang Timur Tengah peserta polling mempercayai bahwa Lobby
meletakkan kepentingan Israel di atas kepentingan nasional AS.

Justin Raimondo, komentator politik dan penulis buku Reclaiming the American Right,
menulis bahwa kasus Mearsheimer dan Walt mengulangi lagi cara kerja lobby yang telah
dilakukan berkali-kali. Cara kerja yang dimaksud Raimondo adalah smear and fear.
“Nodai, fitnah, atau jelek-jelekkan musuh Anda dan takut-takuti siapapun yang mungkin
setuju dengan mereka. …Dengan melancarkan serangan fitnah terhadap Mearsheimer dan
Walt, Lobby telah membuktikan satu poin utama yang ditulis keduanya: bahwa
perdebatan riil terkait pengaruh Israel dalam kebijakan luar negeri AS selama ini gagal
dilakukan karena taktik Lobby yang memfitnah siapapun yang berani mempermasalahkan
mereka. [Sementara itu] kesimpulan utama makalah Mearsheimer dan Walt – bahwa
tingkat dukungan AS kepada Israel bukan berdasarkan kepentingan AS– sama sekali
tidak dibahas oleh para pengkritik. Hal ini karena argumen mereka [Mearsheimer dan
Walt ] tidak terbantahkan …” 271
Smear and fear, nodai dan takut-takuti, demikianlah taktik yang digunakan lobby proIsrael dan ZPC. Kasus Chas Freeman, Adam Shapiro, Edward Said, Rashid Khalidi,
Mearsheimer dan Walt, merupakan sekelumit bukti bahwa cengkeraman Konfigurasi
Kekuatan Zionis berurat-berakar di hampir segala lini. Dan agaknya, hal ini telah
menimbulkan rasa takut di hati sebagian besar para politisi AS. Mereka takut karir politik
mereka akan terhambat atau bahkan habis, sehingga mereka memilih patuh pada
kemauan lobby pro-Israel dan –seperti diistilahkan Uri Avnery—ikut berdansa dengan
nada Israel.

Konferensi AIPAC 2008: Konferensi Kemenangan Israel

Ini adalah sebuah konferensi kemanangan. Bahkan AIPAC sendiri pun tidak pernah
menyaksikan konferensi sebesar ini. Tujuh ribu aktivis Yahudi dari seluruh penjuru

AS datang berkumpul untuk menerima pernyataan kepatuhan dari seluruh politisi
elit Washington, yang mendatangi konferensi itu dengan bersujud. Ketiga calon
Presiden AS, Obama, Hillary, dan McCain menyampaikan pidatonya, berusaha
untuk saling mengalahkan dalam memuji-muji Israel. Tiga ratus Senator dan
anggota Kongres meramaikan ruangan. Semua orang yang ingin dipilih atau
terpilih kembali dalam semua jabatan, serta semua orang yang memiliki ambisi
politik, datang untuk melihat dan dilihat. Pertemuan AIPAC di Washington
bagaikan Konstantinopel tempat para kaisar Byzantium berkumpul.

Demikianlah ‘kemeriahan’ Konferensi AIPAC yang berlangsung di Washington 4 Juni
2008, yang diceritakan oleh Uri Avnery. Avnery menyatakan kekecewaannya, mengapa
Obama sampai hadir dalam konferensi itu, “Hal luar biasa yang membedakan Obama dari
Hillary Clinton dan John McCain adalah perlawanan tanpa komprominya terhadap
perang Irak sejak awal. Sikapnya itu sangat berani, tidak populer, sangat berlawanan
dengan lobby Israel, yang di semua lini mendorong George W. Bush untuk memulai
perang Irak demi membebaskan Israel dari rezim yang kejam [Saddam]. Dan di sinilah
Obama datang, merangkak di tengah debu kaki AIPAC dan menjustifikasi sebuah
kebijakan yang sangat bertentangan dengan idealismenya sendiri.”272
Di antara ratusan organisasi lobby Yahudi pro-Israel yang ada di AS, yang paling kuat
adalah AIPAC dan CPMJO. Kedua organisasi itu dipimpin para lobbyist garis keras yang
sangat pro-kebijakan ekspansionis Israel. Tetapi, organisasi lobby Yahudi moderat pun
berdiri di sisi yang sama: mendorong kebijakan AS agar sesuai dengan kepentingan
Israel.273 Apa yang dikatakan Obama dalam konferensi AIPAC itu? Berikut kutipannya,
diambil dari wesite resmi Barack Obama.274
“Saya ingin Anda tahu bahwa hari ini saya akan berbicara dari hati saya, sebagai
teman sejati Israel. Dan saya tahu, ketika saya mengunjungi AIPAC, saya berada di
tengah teman-teman. Teman-teman yang baik. Teman yang berbagi komitmen kuat
untuk menjamin bahwa ikatan antara AS dan Israel tidak akan terpisahkan, hari ini,

besok, dan selamanya.

Salah satu di antara banyak hal yang membuat saya mengagumi AIPAC adalah
bahwa Anda memperjuangkan hal yang manusiawi ini dari bawah. Darah kehidupan
AIPAC ada di sini, di ruangan ini—aktivis akar rumput dari semua umur, dari seluruh
penjuru negeri, yang datang ke Washington dari tahun ke tahun untuk membuat agar
suara Anda didengar. Tidak ada yang bisa merefleksikan wajah AIPAC lebih baik
daripada 1.200 pelajar yang hadir di sini, untuk menjelaskan kepada dunia bahwa
akar dari ikatan antara Israel dan AS lebih dari kesamaan kepentingan nasional,
ikatan itu berakar dari kesamaan nilai-nilai dan kesamaan kisah bangsa kita. Dan
sebagai Presiden, saya akan bekerja dengan Anda untuk menjamin bahwa ikatan ini
akan diperkuat.

Saya pertama kali mengenal kisah Israel ketika berusia sebelas tahun. Saya
mempelajari perjalanan panjang dan keteguhan bangsa Yahudi untuk menjaga
identitas mereka melalui keimanan, keluarga, dan budaya. Tahun demi tahun, abad
demi abad, Yahudi membawa tradisi merke, dan mimpi mereka untuk memiliki tanah
air, di depan berbagai tantangan. Cerita ini memberikan kesan yang sangat kuat bagi
saya. Saya tumbuh tanpa merasa memili akar. Ayah saya berkulit hitam, dari Kenya
dan dia meninggalkan saya pada usia dua tahun. Ibu saya berkulit putih, dari Kansas,
dan saya pindah bersamanya ke Indonesia, lalu kembali ke Hawaii. Dalam banyak
hal, saya tidak tahu darimana saya datang. Karena itu saya tertarik pada keyakinan
bahwa Anda dapat mempertahankan identitas spiritual, emosional, dan budaya. Dan
saya sangat memahami ide Zionis—bahwa selalu ada tanah air di pusat kisah kita.
.....
Kita tahu bahwa pendirian Israel adalah adil dan perlu, berakar dari perjuangan
berabad-abad, dan beberapa dekade kerja yang penuh kesabaran. Tetapi 60 tahun
kemudian, kita tahu bahwa kita tidak bersikap lunak, kita tidak bisa mengalah, dan
sebagai presiden saya tidak akan berkompromi bila taruhannya adalah keamanan
Israel.

[Saya tidak akan berkompromi] jika masih ada suara-suara yang mengingkari
Holocaust. Jika masih ada kelompok teroris dan pemimpin politik yang berkomitmen
pada penghancuran Israel. Jika masih ada peta di Timur Tengah yang tidak mengakui
keberadaan Israel, dan buku-buku teks yang didanai sebuah pemerintahan masih
dipenuhi kebencian pada Yahudi. Jika masih ada roket yang menghujani Sderot, dan
anak-anak Israel masih harus menarik nafas panjang dan menunjukkan keberanian
yang luar biasa setiap kali menaiki bus atau berjalan ke sekolah.
....
Hamas sekarang mengontrol Gaza. Hizbullah telah memperkuat cengkeramannya di
Lebanon selatan, dan meregangkan otot-otonya di Beirut. Karena perang Irak, Iran –
yang selalu menjadi ancaman terbesar Israel dibanding Irak– semakin berani, dan
memberi tantangan strategis terbesar kepada AS dan Israel dalam satu generasi. Iraq
tidak stabil, dan al Qaeda telah melakukan rekruitmen. Keinginan Israel untuk
berdamai dengan tetangganya telah terhambat, di samping beban berat yang
ditanggung oleh rakyat Israel. Dan Amerika kini lebih terisolasi di kawasan, [hal ini]
mengurangi kekuatan kita dan membahayakan keselamatan Israel.
Pertanyaannya adalah bagaimana untuk maju. Ada orang-orang yang ingin
meneruskan dan meningkatkan kegagalan status quo ini. ...Ada orang-orang yang
menyalahkan Israel atas semua masalah di Timur Tengah seakan-akan konflik IsraelPalestina adalah akar semua masalah di kawasan itu. ...Mereka menyalahkan satusatunya negara demokratis di Timur Tengah [Israel] bagi [terjadinya] ekstrimisme di
kawasan. Mereka menawarkan janji bahwa mengabaikan sekutu kukuh [Israel] adalah
cara untuk meraih kekuatan. Tidak, tidak pernah demikian, dan tidak akan terjadi.
Aliansi kita [AS-Israel] berdasarkan pada kesamaan kepentingan dan kesamaan nilainilai. Siapa yang mengancam Israel, mengancam kita. Israel selalu menghadapi
ancaman-ancaman itu di garis depan. Dan saya akan membawa Gedung Putih ke arah
komitmen yang tak tergoyahkan bagi keamanan Israel.

Komitmen ini dimulai dengan menjamin bantuan militer Israel. Saya akan menjamin
bahwa Israel dapat membela diri dari segala ancaman, dari Gaza hingga Teheran.
Kerjasama pertahanan antara AS-Israel adalah sebuah model keberhasilan dan harus
ditingkatkan. Sebagai Presiden, saya akan mengimplementasikan MoU yang
menyediakan 30 milyar dolar untuk membantu Israel selama satu dekade –investasi
bagi keamanan Israel yang tidak akan terikat dengan negara lain. Pertama, kita harus
menyetujui permintaan bantuan luar negeri [untuk Israel], untuk tahun 2009.
Selanjutnya, kita dapat meningkatkan kerjasama kita pada [sistem] pertahanan
senjata. Kita harus mengekspor peralatan militer kepada sekutu kita Israel di bawah
aturan yang sama dengan NATO. Dan saya akan selalu berdiri di PBB dan di seluruh
dunia untuk [membela] hak Israel dalam membela dirinya.
....
Biarkan saya jelaskan. Keamanan Israel adalah keramat. Hal ini tidak bisa
dinegosiasikan. Orang Palestina membutuhkan sebuah negara yang berdampingan
dan kohesif [dengan Israel], yang memberi tempat bagi mereka untuk hidup
makmur—tapi perjanjian apapun dengan rakyat Palestina harus melindungi identitas
Israel sebagai negara Yahudi, dengan perbatasan yang aman, diakui, dan bisa
dipertahankan. Jerusalem akan menjadi ibu kota Israel, dan [kota] ini akan tetap
tidak terbagi.
Dalam Konferensi AIPAC 4 Juni 2008 itu, saingan Obama, Hillary dan McCain
memberikan pidato yang tak jauh berbeda: menjanjikan dukungan penuh bagi Israel bila
nanti mereka terpilih sebagai presiden serta menyampaikan program-program mereka
terkait Israel bila mereka menjadi presiden. Namun janji Obama untuk menjadikan
Jerusalem sebagai ibukota Israel, sungguh janji yang sangat bombastis, melampaui janji
apapun yang diucapkan Hillary dan McCain. Bahkan orang Israel sendiri tahu bahwa
Jerusalem tidak akan bisa jadi ibukota mereka kecuali bila seluruh orang Arab dan
muslim di muka bumi mati, karena masalah Jerusalem (di mana masjid Al Aqsa berdiri)
benar-benar tidak bisa dinegosiasi.275 PBB sejak awal pembagian wilayah PalestinaIsrael menetapkan Jerusalem sebagai kawasan internasional, tidak dimiliki Palestina,

tidak juga Israel. Namun, Obama, dengan sangat berani menjanjikan Jerusalem untuk
Israel.
Besarnya komitmen para politisi AS terhadap Israel, terutama komitmen Obama, yang
disampaikan dalam konferensi AIPAC 2008, membuat Jerusalem Post merilis editorial
bernada gembira berjudul “America at Its Best” (Amerika pada [posisi] Terbaiknya).
Jerusalem Post menyebut AIPAC sebagai ‘pusat berkumpulnya orang-orang Amerika
pro-Israel dari berbagai spektrum politik’.276
Konferensi AIPAC 2008 membuktikan bahwa AIPAC memang merupakan tempat
‘mencari restu’ bagi para kandidat presiden AS dan hal ini sekaligus membuktikan
kemenangan Israel di AS. Mungkin ada yang mengira bahwa Obama –sang idealis yang
menyuarakan perdamaian dan perubahan—menjilat AIPAC hanya demi memuluskan
jalannya ke Gedung Putih dan setelah itu dia akan menjalankan program-program
change-nya. Namun, melihat susunan kabinetnya dan pernyataan-pernyataannya sendiri
setelah dilantik, agaknya sudah bisa diprediksi bahwa perubahan yang dilakukan Obama
hanya berkisar pada nama dan gaya.

Epilog
Tutankhamon atau Seth?

Biarkan saya jelaskan: Amerika berkomitmen pada keamanan Israel.
Dan kita akan selalu mendukung hak Israel untuk membela dirinya
di hadapan ancaman yang nyata.

(Obama, dua hari setelah dilantik menjadi Presiden AS, 2009)

“Tidak ada ancaman yang lebih besar bagi Israel,
selain Iran.”
(Obama, 2008)

Obama dan Kekisruhan Politik Iran
Sejak hasil penghitungan suara pemilu pilpres Iran mulai menunjukkan tren ke arah
kemenangan Ahmadinejad, media-media Barat sudah bersuara serempak, melaporkan
kecurigaan adanya kecurangan. Menlu Hillary Clinton menolak mengakui klaim
kemenangan Ahmadinejad dan “akan mengamati dugaan kecurangan yang terjadi.”
Menlu Kanada, Lawrence Cannon, senada dengan sejawatnya dari AS itu, “Kanada
menyerukan agar pemerintah Iran menghitung semua suara dengan jujur dan
transparan.”277. Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown juga menaruh kecurigaan pada
hasil pemilu Iran, “Inggris ingin melindungi hak bangsa Iran untuk memilih orang yang
mereka inginkan. ...Inilah saatnya bagi Iran untuk membuktikan pada dunia apakah
pemilu telah berjalan jujur.”278

Pemimpin negara Barat yang semula berdiri paling depan (sebelum diambil alih oleh
Obama) dalam perang mulut Iran-Barat adalah Presiden Prancis, Nicholas Sarkozy.
Sarkozy menyatakan, “Kerusuhan pantas terjadi di Iran akibat besarnya kecurangan
dalam pemilu.”279 Menlunya, Bernard Kouchner menambahkan, “Perlu dilakukan
investigasi atas pemilu Iran”280. Sarkozy dan Kouchner seperti melupakan fakta bahwa
setelah pilpres Prancis Mei 2007, juga terjadi kerusuhan besar-besaran yang dilakukan
kaum muda negeri itu memprotes terpilihnya Sarkozy. Laporan resmi kepolisian Prancis
menyebutkan, 730 mobil dibakar dan 592 orang ditangkap.281 Polisi Prancis diberitakan
menggunakan gas air mata dalam menangani aksi kerusuhan itu.282
Sementara itu, Obama yang awalnya menyatakan, “Kami tidak di lokasi, kami tidak
punya pengawas di sana, kami tidak punya pengawas internasional, jadi saya tidak bisa
menyampaikan suatu pernyataan apapun mengenai apa yang terjadi di sana,” 283
selanjutnya malah bersikap seolah-olah lebih tahu tentang apa yang terjadi di Iran.
Selain menyebut, “Bangsa Iran yang penuh harapan pada demokrasi kini tengah merasa
dikhianati,” Obama juga memuji rival Ahmadinejad, Mir Husein Mousavi. Menurutnya,
“Mousavi adalah tokoh yang mampu menangkap imajinasi atau spirit bangsa Iran yang
ingin lebih terbuka. ...Mousavi telah menjadi wakil dari orang-orang yang [berdemo] di
jalanan dan menunjukkan keberanian yang luar biasa.”284 Dan agaknya, pembelaan yang
diberikan Obama memang diharapkan oleh kaum oposan Iran. Karena, dalam aksi-aksi
demonstrasi memrotes hasil pemilu, mereka membawa kertas dengan kalimat-kalimat
berbahasa Inggris, seperti Where is My Vote (Mana Suara Saya) atau Ahmadinejad is Not
Our President (Ahmadinejad Bukan Presiden Kami), Freedom for Iran (Kemerdekaan
untuk Iran). Mereka seolah sedang berbicara kepada Barat, kepada Obama, bukan kepada
pemerintah Iran.

Dalam menyikapi pilpres Iran, Obama mengabaikan fakta dan kronologis kekisruhan
pasca pemilu Iran 12 Juni. Koran Kayhan, harian dengan oplah terbesar di Iran
melaporkan, hanya dalam hitungan beberapa jam setelah penghitungan suara dimulai,
tanpa memberikan bukti dan dokumen apapun, Mousavi menyatakan telah terjadi

kecurangan. Padahal, lebih dari 40.000 wakilnya hadir di tempat-tempat pemungutan
suara untuk mengawasi jalannya pemilu dan penghitungan suara. Meskipun penghitungan
belum selesai, namun KPU Iran secara berkala meng-update hasil penghitungan
sementara; dan hasil sementara itu menunjukkan tren kemenangan Ahmadinejad.
Anehnya, meskipun menyatakan ada kecurangan dan menyerukan dibatalkannya 40 juta
suara rakyat Iran [yang masuk ke kotak suara], Mousavi juga mengklaim menang 54% .
Dia juga menyerukan agar para pendukungnya turun ke jalan untuk memrotes hasil
pemilu. Aksi-aksi protes sporadis yang terjadi sebelum penghitungan suara selesai,
mencapai puncaknya pada tanggal 15 Juni, ketika massa dalam jumlah besar berkumpul
di Lapangan Azadi dan melakukan pembakaran mobil dan gedung, pemecahan kaca
rumah-rumah, perusakan fasilitas umum, serta pembakaran mesjid Lulagar dan gedung
TK Avaye Baran. Beberapa warga sipil di dalam masjid dan gedung TK itu tewas.

Kerusuhan anarkhis serupa juga dilakukan oleh para demonstran pendukung Mousavi
pada tanggal 20 Juni. Namun kali ini, kepolisian Iran bertindak jauh lebih keras, termasuk
dengan menggunakan gas air mata, sehingga kerusuhan bisa dihentikan dan sejak itu
tidak muncul lagi aksi anarkhis serupa. Dalam dua tragedi itu, Kayhan melaporkan, 20
warga sipil tewas (8 di antaranya adalah Basij, atau tentara sukarela yang tidak difasilitasi
senjata api; 2 orang tewas di masjid yang dibakar perusuh; sebagian lagi tewas di gedung
TK Away Baran), ratusan orang terluka, 200 bank terbakar, 200 mobil yang terbakar, 300
bangunan/fasilitas umum rusak, serta 400 anggota polisi terluka.285

Aksi kerusuhan dan anarkis kelompok pro-Mousavi justru didukung Obama dan disebut
sebagai aksi damai, “Di tahun 2009, tidak ada tangan besi yang cukup kuat menghalangi
dunia untuk menyaksikan protes damai demi menentang ketidakadilan. Kami
menyaksikan kehormatan puluhan ribu bangsa Iran yang berpawai dalam diam. Kami
melihat orang-orang dari berbagai usia mengorbankan apa saja untuk memperjuangkan
agar suara mereka dihitung dan didengar. ... Jika pemerintah Iran mencari respek dari
komunitas internasional, mereka harus menghormati hak-hak itu dan mendengarkan
kehendak rakyatnya sendiri.”286

Komentar Obama ini dikomentari oleh Paul Craig Roberts, penulis buku Tyranny of
Good Intension, “Presiden Obama menyeru pemerintah Iran agar membiarkan para
demonstran menguasai jalanan di Teheran. Apakah Obama atau siapapun Presiden AS,
akan membiarkan para demonstran untuk menguasai jalanan di D.C.? Dulu ada banyak
bukti yang lebih obyektif atas kecurangan George W. Bush dalam pemilu dibandingkan
[tuduhan] kecurangan pemilu Iran saat ini. Tapi saat itu tak ada paduan suara media
untuk mendiskreditkan pemerintah AS.”287
Mengenai peran media Barat dalam aksi penggulingan rezim Mullah, Bill van Auken,
aktivis kelompok sosialis yang beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden dan
anggota senat AS, menemukan adanya kesamaan pola dengan penggulingan Hugo
Chávez (Venezuela) tahun 2002. Saat itu, Chávez mengalami pembunuhan karakter yang
dilakukan oleh media-media mainstream AS. Media Barat membangun opini bahwa
Chávez diktator sementara kaum oposan adalah pejuang demokrasi, persis seperti citra
yang dibangun media Barat tentang Iran: demokrasi melawan kediktatoran. Media Barat
juga mengabaikan fakta bahwa kemenangan Chávez dalam pemilu –sama seperti
kemenangan Ahmadinejad– adalah kemenangan mutlak, di atas 60%, yang sebagian
besar datang dari kawasan pinggiran dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Ketika itu, juga terjadi kekerasan di Venezuela. Penembak gelap menembaki massa
oposisi yang sedang berdemonstrasi di depan istana kepresidenan Miraflores dan dosa
atas tewasnya 19 orang dalam kejadian itu dilemparkan kepada aparat keamanan
pemerintah. Padahal kemudian terungkap data bahwa sejumlah yang tewas justru berasal
dari kerumunan massa yang hadir untuk mendukung Chávez dan sumber tembakan
adalah dari angkatan kepolisian Caracas, yang loyal pada Alfredo Peña. Peña adalah
pemimpin kelompok oposisi yang mendapat dukungan dari AS. Kerusuhan terus
berlanjut dan berujung pada kudeta penggulingan Chávez, yang dilakukan oleh
sekelompok militer, bersama dengan bisnismen besar Venezuela dan birokrat yang
disponsori AS. Media Barat, dikomandoi New York Times, segera melaporkan kejadian
ini dengan menulis, ”Demokrasi Venezuela tidak lagi terancam oleh diktator.”

Kudeta “demokratis” itu berlangsung hanya dua hari karena kaum miskin Venezuela
turun ke jalanan memrotes aksi kudeta. Chávez pun kembali ke kursi kekuasaannya.288

Analisis Peta Perolehan Suara Pemilu Iran
Prof. James Petras, pakar sosiologi, dalam makalahnya yang berjudul, Iranian
Elections: The ‘Stolen Elections’ Hoax, menganalisis kecenderungan pemilih Iran
berdasarkan kelas sosial mereka dan menyimpulkan bahwa kemenangan
Ahmadinejad sangat wajar.289 Menurut Petras, media Barat hanya mengekspos
demonstrasi kaum oposan di Iran, namun mereka mengabaikan demonstrasi
balasan yang lebih besar lagi, yang dilakukan oleh pendukung Ahmadinejad.
Lebih buruk lagi, media Barat mengabaikan komposisi kelas sosial kelompok
oposan. Mereka mengabaikan fakta bahwa Ahmadinejad meraih dukungan dari
kaum pekerja miskin, petani, tukang, dan pekerja publik, yang jumlahnya jauh
lebih banyak dari kaum oposan yang datang dari kalangan mahasiswa kelas
(ekonomi) menengah ke atas, kelompok bisnismen, dan professional.
Petras menulis,
“Sejumlah kolumnis koran, misalnya Gideon Rachman yang menulis di Financial
Times, mengklaim bahwa bukti kecurangan pemilu adalah bahwa Ahmadinejad
menang 63% di kawasan Azeri, yang merupakan kampung halaman Mousavi.
...Bila kita melihat peta suara di kawasan Azeri, menunjukkan bahwa Mousavi
menang hanya di kota Shabestar, di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke
atas (dan hanya menang tipis). Mousavi kalah di kawasan-kawasan pinggiran,
dimana kebijakan Ahmadinejad selama ini telah membantu etnik Azeri melunasi
hutang-hutang mereka dan para petani bisa mendapatkan kredit lunak. Mousavi
menang di kawasan Azerbaijan Barat, dimana dia berhasil menggunakan sentimen
etnis di masyarakat perkotaan. Di Provinsi Tehran yang sangat padat, Mousavi
menang di pusat kota Tehran dan Shemiranat dimana banyak warga kelas

menengah ke atas, dan kalah telak di kawasan kelas pekerja (buruh) di pinggiran
Tehran, kota-kota kecil, dan pedesaan.”
Washington Post dalam laporannya berjudul “The Iranian People Speak” juga sejalan
dengan kesimpulan Petras, bahwa masalah etnis tidak banyak berpengaruh dalam pilpres
Iran 2009. 290 Dalam survey yang dilakukan tiga pekan sebelum pemilu oleh lembaga
independen yang didanai Rockefeller Brothers Fund, menunjukkan bahwa Ahmadinejad
menang 2:1 terhadap rivalnya di kawasan etnis Azeri . Ketika media Barat mencitrakan
bahwa penentang Ahmadinejad adalah mayoritas kaum muda Iran yang menginginkan
kebebasan, survei itu menunjukkan bahwa satu-satunya kelompok pemuda yang secara
konsisten mendukung Mousavi adalah mahasiswa yang datang dari kalangan menengah
ke atas, lancar berbahasa Inggris, dan sangat besar aksesnya kepada media Barat. Survei
yang sama menemukan, 2/3 pemuda Iran tidak memiliki akses komputer dan internet.
Artinya, ketika kaum oposan Iran terlihat sangat aktif menggunakan jejaring sosial di
internet, seperti Facebook dan Twitter, untuk menggalang dukungan, jangkauan mereka
hanyalah, maksimal, 1/3 dari pemuda Iran.

Menurut Prof. Petras, secara umum Ahmadinejad telah melakukan kebijakan yang sangat
baik di provinsi-provinsi penghasil minyak dan kimia. Hal ini memberikan jawaban atas
adanya oposisi dari para pekerja minyak terhadap program yang diajukan kaum reformis:
di antaranya privatisasi (dan karena itu mereka memberikan suara kepada Ahmadinejad).
Ahmadinejad terlihat sangat menekankan kebijakan penguatan keamanan negara. Rakyat
Iran selama ini telah menjadi korban teroris di perbatasan Pakistan dan Irak, dan mereka
tahu siapa yang memberi dana bagi kelompok-kelompok teroris itu. Karenanya, mereka
memberi suara kepada Ahmadinejad karena merasa akan lebih aman, dibanding bila
mereka dipimpin oleh reformis.

Peta perolehan suara dalam pilpres Iran 2009, menurut analisis Petras, menunjukkan
adanya polarisasi kelas dalam masyarakat Iran: di satu sisi kelas ekonomi tinggi,
berorientasi pasar bebas, individualis kapitalis; di sisi lain ada kelas pekerja, pendapatan
rendah, dan komunitas yang memegang teguh ekonomi moral [Islam]. Serangan kaum

oposisi atas kebijakan Ahmadinejad yang banyak memberikan anggaran untuk
kesejahteraan, kredit lunak, dan subsidi makanan, justru bertentangan dengan sebagian
besar rakyat yang menikmati semua kemudahan itu. Mereka melihat negara sebagai
pelindung kaum miskin melawan ‘pasar’ yang dipresentasikan oleh kemewahan,
kekuasaan, dan korupsi. Serangan kaum oposisi bahwa “gara-gara Ahmadinejad telah
membuat Iran diasingkan oleh Barat” hanya bisa diterima oleh kaum muda mahasiswa
yang liberal dan bisnismen ekspor-impor. Sementara bagi rakyat biasa, mereka justru
merasa terlindungi oleh sikap keras Ahmadinejad, mengingat tetangga-tetangga mereka
sudah menjadi korban invasi AS (Pakistan, Irak, Afghanistan).

Yang menarik, Petras menyimpulkan bahwa kemenangan Ahmadinejad sebenarnya
bukan hal aneh karena dalam pemilu-pemilu lain di dunia yang mempertentangkan antara
kebijakan populis dan kebijakan pro-Barat, yang menjadi pemenang hampir selalu kaum
populis, dengan suara mayoritas mutlak. Misalnya, menangnya Peron di Argentina,
Chavez di Venezuela, Morales di Bolivia, dan Lula da Silva di Brazil. Mereka semua
menang di atas 60%.
Obama dan “Ajax Operation” Jilid II
Pada tahun 1953, atas permintaan Inggris yang marah karena Perdana Menteri Iran yang
dipilih secara demokratis, Mohammed Mossadegh, berencana menasionalisasi proyekproyek minyak dan gasnya akan dinasionalisasi oleh, meminta CIA mendalangi sebuah
kudeta di Iran. Skenario kudeta yang diberi nama “Operasi Ajax” itu adalah dengan
memunculkan seorang agen CIA yang berkedok seorang komunis, lalu dia membunuh
seorang ulama. 291 Dosa pembunuhan ini (dan serangkaian pemboman lain terhadap
target-target Islam) ditimpakan ke Mossadegh yang beraliran nasionalis. Selanjutnya,
muncul aksi-aksi provokasi supaya massa turun ke jalan menentang Mossadegh yang
diisukan anti-Islam. Selama masa “Operasi Ajax”, CIA menyuap pejabat pemerintahan
Iran, bisnismen, dan reporter, serta membayar orang-orang Iran untuk turun ke jalan
berdemo menentang Mossadegh.292

Mossadegh akhirnya tumbang, Shah Reza Pahlevi berkuasa, dan minyak Iran kembali
dikuasai Inggris, namun kali ini Inggris harus pula berbagi dengan AS. Keduanya
menguasai 80% keuntungan minyak Iran, sisanya diambil Belanda dan Perancis.293
Minyak Iran diekspor ke Israel; CIA dan MOSSAD merajalela di Iran. Selain
menjadikan Iran sebagai basis intelijen, mereka mendirikan dan melatih SAVAK, badan
intelijen Iran yang sangat bengis dan represif. Tak heran bila situasi ini menimbulkan
kemarahan rakyat Iran. Pada tahun 1979 melalui serangkaian demonstrasi besar-besaran
di seluruh penjuru Iran, di bawah pimpinan Imam Khomeini, Shah Pahlevi berhasil
ditumbangkan dan Republik Islam Iran berdiri.
Setelah berlalu 56 tahun, akhirnya ada pernyataan resmi dari pemerintah AS yang
mengakui keterlibatan negaranya dalam kudeta itu, yang disampaikan oleh Obama.
Dalam pidatonya di Kairo, Obama mengatakan, “AS memainkan peran dalam
penggulingan sebuah pemerintahan demokratis di Iran.”
Kini, ketika skenario yang agak mirip kembali terulang di Iran, dan pemerintah Iran
menuduh AS berada di balik aksi-aksi kerusuhan pasca pilpres, Obama menolak tuduhan
itu. Menurutnya, tuduhan itu patently false, sangat salah.294 Padahal, bukti-bukti
menunjukkan bahwa justru keterlibatan CIA dalam menciptakan ketidakstabilan di Iran
adalah resmi atas perintah pemerintah AS. Pada bulan 7 Juli 2008, jurnalis investigatif
terkemuka AS, Seymour Hersh, melaporkan dalam majalah New Yorker, bahwa George
W. Bush telah menandatangani surat perintah operasi rahasia CIA untuk menumbangkan
rezim di Iran. Kongres AS juga menyetujui operasi itu dengan memberi dana sebesar 400
juta dollar. 295 Setahun sebelumnya, harian Inggris, London Telegraph dan ABC News
telah melaporkan hal yang sama.296
Menurut sumber-sumber di atas, langkah yang dilakukan CIA untuk mengguncang Iran
adalah dengan melakukan propaganda dan penyebaran informasi sesat, membiayai
kelompok-kelompok minoritas untuk melawan pemerintah, dan bahkan dengan
membiayai Jundullah, salah satu kaki-tangan Al-Qaeda yang pernah diketuai otak 9/11
Khalid Sheikh Mohammed. Sejumlah anggota kelompok ini telah ditangkap pemerintah
Iran atas aksi-aksi pengeboman yang menewaskan puluhan warga sipil dan polisi Iran.297

Adalah fakta yang sangat aneh, mengapa AS yang konon memerangi Afghanistan untuk
mengejar Al Qaida justru bekerja sama dengan kaki tangannya dalam aksi-aksi terorisme
di Iran? Tentu saja, pertanyaan ini sangat berkaitan dengan keanehan pengeboman WTC,
sebagaimana telah diungkapkan pada bab 3, Menteri Pertahanan, Roberts Gates.
“Operasi Ajax” Era Facebook dan Twitter
Tentu saja, ada hal yang sangat berbeda antara skenario Operasi Ajax dengan ‘operasi
hitam’ CIA 2007-2009, yaitu penggunaan internet. Twitter dan situs-situs jaringan sosial
internet lainnya telah memainkan peranan kunci dalam “Operasi Ajax” Jilid 2 ini.
Meskipun Obama berkeras menyatakan pihaknya tak ikut campur dalam urusan Iran,
namun Kementrian Dalam Negeri AS secara terbuka meminta Twitter.com untuk
menunda proses maintenance yang telah dijadwalkan, supaya orang-orang Iran bisa tetap
memanfaatkan Twitter untuk melaporkan situasi kerusuhan.298 Twitter adalah perangkat
di internet yang dengan cepat bisa menyampaikan berita singkat ala SMS. Berbeda
dengan SMS yang hanya akan menyampaikan kabar kepada nomor handphone tertentu,
berita singkat melalui Twitter bisa sampai ke seluruh dunia. Melalui Twitter, kaum
oposan Iran dimungkinkan untuk melakukan konsolidasi dan memprovokasi sebanyak
mungkin orang untuk berkumpul dalam sebuah demonstrasi di suatu tempat.
Namun, seorang pengguna aktif Twitter menemukan keanehan fenomena Twitter terkait
isu Iran, antara lain, kebanyakan pengguna Twitter yang menyebarluaskan berita
kerusuhan, tuduhan kecurangan, dan kekerasan mulai membuat account di Twitter pada
hari yang sama, yaitu 13 Juni (sehari setelah pemilu). Mereka hampir semuanya menulis
berita dalam bahasa Inggris (yang notabene sama sekali bukan bahasa sehari-hari di Iran),
di-update setiap 10 menit, setengah dari mereka memasang foto profil yang sama, dan
hampir semuanya menggunakan kata kunci yang sama, yaitu “Iran election”. Ketika tiga
pengguna Twitter utama yang membombardir jaringan Twitter dengan berita tentang
kecurangan pemilu Iran dilacak, ternyata mereka pertama kali diperkenalkan kepada
publik oleh Jerusalem Post. Dengan kata lain, Jerusalem Post (koran Israel) ikut berperan
penting dalam penyebaran isu kecurangan Iran via Twitter. Jerusalem Post bahkan

mengajak pembaca untuk bergabung dalam grup “Green Revolution: I Support Iranian
Protesters” di Facebook.299
Penggunaan Twitter dan Facebook untuk menggalang dukungan bagi kaum oposan Iran
sangat mirip dengan gaya Obama dalam masa kampanye pilpres AS. Melalui Facebook,
Twitter, dan MySpace, Obama berhasil meraih dukungan yang sangat besar dari rakyat
AS (dan bahkan dunia), dan sukses menggalang dana sumbangan kampanye dari para
fans-nya di Facebook. Namun, untuk kasus Iran, pertanyaannya adalah, mengapa para
pengguna jejaring maya itu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, padahal bahasa Inggris
bukanlah bahasa komunikasi masyarakat Iran? Selain itu, survey yang dilaporkan
Washington Post (telah dikutip di atas) menunjukkan, hanya 1/3 pemuda Iran yang punya
akses di internet. Berarti, siapakah yang sedemikian sistematis dan intensif
menyebarluaskan propaganda protes, kecurangan, dan kekerasan di Twitter itu?

Obama, Tutankhamon atau Seth?
Kejadian di Iran hanyalah sebagian kecil saja dari kebijakan politik luar negeri yang
diambil Obama, yang membuat publik perlu mempertanyakan, siapakah sebenarnya
Obama? Benarkah dia Tutankhamon yang akan melakukan perubahan dan
menyelamatkan dunia? Bila benar, lalu mengapa dia, alih-alih menghentikan perang,
malah menganggarkan 106 milyar Dollar untuk membiayai perang di Irak, Pakistan, dan
Afghanistan?300

Mengapa dia hanya sekedar menarik sebagian pasukannya dari Irak dan membiarkan
70.000 tentara sisanya bertahan di Irak sampai 15 hingga 20 tahun mendatang?301
Mengapa tentara yang ditariknya dari Irak tidak dibawa pulang, melainkan dipindahkan
ke Afghanistan untuk memulai perang baru? Bila tujuan kehadiran pasukan asing di
Afghanistan benar-benar ingin memusnahkan Al Qaida, Taliban, atau Osama, AS dan
koalisi militer terbesar di dunia, NATO, seharusnya mampu melakukannya hanya dalam

hitungan jam.302 Tapi mengapa perang yang sudah berlangsung 8 tahun itu kini masih
terus dilanjutkan dan bahkan dieskalasi?

Obama menyatakan menentang penggunaan taktik penyiksaan oleh pejabat keamanan
AS, tapi mengapa dia mengangkat Jenderal Stanley McChrystal, sebagai Komandan
Pasukan AS di Afghanistan? McChrystal, menurut Prof. Petras, adalah mantan komandan
Joint Special Operation Pentagon, yang selama ini melakukan aksi-aksi penyiksaan
sistematis, pembunuhan, pembombardiran desa-desa yang dicurigai sebagai sarang teroris
sehingga menewaskan warga sipil, menyerang tokoh-tokoh pemberontak di Irak, Afghan,
dan Pakistan melalui serangan udara, dan melawan terorisme dengan cara meneror warga
sipil.303 Mengapa dia memilih Robert Gates yang pro-perang di kursi menteri pertahanan?
Mengapa Obama memilih menteri-menteri yang pro-Israel, padahal dia menyatakan,
“Situasi di Palestina sangat tidak bisa ditolerir dan Amerika akan membantu bangsa
Palestina untuk meraih kehormatan, kesempatan, dan negara untuk mereka sendiri.”?
Obama menyatakan “akan mencari lembaran baru [hubungan] antara AS dan Dunia Islam
yang berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling penghormatan”. Lalu mengapa dia
tidak berhenti mencampuri urusan dunia Islam dan membiarkan negara-negara muslim –
seperti Iran, Irak, Pakistan, atau Afghanistan—mengurusi negeri mereka sendiri?

Jawaban dari semua pertanyaan di atas, sepertinya akan memaksa para pembuat souvenir
di pasar Al Khalil Kairo –seandainya mereka tahu—untuk membuat plakat baru yang
didedikasikan bagi Obama. Bukan lagi Tutankhamon, melainkan Seth, Dewa Padang
Pasir yang ditakuti oleh penduduk Mesir.

-selesaiBandung, 2009

1

Pharaoh atau Firaun adalah gelar raja-raja Mesir kuno. Firaun yang diceritakan dalam Kitab Suci sebagai
ayah angkat Nabi Musa adalah Firaun bernama Ramses II.
2
Text lengkap pidato Obama di Kairo, bisa dilihat di
http://news.yahoo.com/s/ap/obama_text;_ylt=AnWeJcWMU4y2KMyKMS9kQNUUewgF;_ylu=X3oDMT
E2cnFxMWQzBHBvcwMxBHNlYwN5bi1yLWItbGVmdARzbGsDLXRleHRvZm9iYW1h
3
Obama menggunakan kata yang lebih halus, yaitu ‘dislocation’ (perpindahan tempat); bukan ‘expulsion’
(pengusiran).
4
Data lengkap survey bisa dilihat di
www.brookings.edu/.../2009/...arab_opinion/2009_arab_public_opinion_poll.pdf. Survey dilakukan di 6
negara Arab; 4 negara (KSA, UAE,Lebanon, Maroko) menunjukkan lebih dari 50% memandang positif
pada Obama, di 2 negara (Mesir dan Yordania) masing-masing 32% dan 28%.
5
Robert Dreyfuss, Three Tests For Obama After the Speech,
http://www.thenation.com/blogs/dreyfuss/441248/three_tests_for_obama_after_the_speech
6
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jun/08/lebanon-elections-obama-effect
7
Rekaman pernyataan Obama ini bisa dilihat di You Tube,
http://www.youtube.com/v/d1OYkZ4xoHA&hl=en&fs=1&color1=0x2b405b&color2=0x6b8ab6, transkrip
bisa dibaca di : http://news.yahoo.com/s/politico/20090613/pl_politico/23701
8
Reuters 27 Juni 2009,
http://www.reuters.com/article/topNews/idUSTRE55F54520090627?feedType=RSS&feedName=topNews
9
Washington Post, 14 Juni 2009, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/06/14/AR2009061401757.html
10
Video rekaman pidato Obama tentang Iran bisa dilihat di
http://www.nytimes.com/2009/06/24/us/politics/24webobama.html?_r=2
11
http://www.iranian.com/main/news/2009/06/25/ahmadinejad-tells-obama-stop-interfering-iran
12
http://www.foxnews.com/politics/2009/06/26/obama-dont-ahmadinejad-seriously/
13
Terjemahan dari teks Persia, dari web resmi Ahmadinejad, http://www.president.ir/fa/?ArtID=17100
14
Video rekaman bisa dilihat di You Tube,
http://www.realclearworld.com/video/2009/07/03/obama_on_a_nuclear_iran.html
15
Washington Post 29 Juni 09, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/06/29/AR2009062900913.html
16
http://www.barackobama.com/2008/06/04/remarks_of_senator_barack_obam_74.php
17
Makalah bisa di-download di ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP06011/$File/rwp_06_011_walt.pdf 18
Haaretz, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1057484.html
19

CNN, http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/01/10/israel.gaza.uk.protests/index.html
Perhatikan, Obama menggunakan frasa ‘what’s taking place’, tidak secara tegas menyebut “serangan”
atau “perang” di Gaza.
21
AFP, http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ga42rFaXtdTNP9bXL2A4D2EU6YFg
22
Hillary sebenarnya menduduki jabatan “Secretary of State” (Sekretaris Negara) namun tugas-tugasnya
seperti Menteri Luar Negeri di Indonesia. Jabatan Menlu tidak ada dalam kabinet kepresidenan AS.
23
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/01/22/AR2009012202550.html
20

24

Human Right Watch, http://www.hrw.org/en/news/2009/01/10/israel-stop-unlawful-use-whitephosphorus-gaza
25
Maan News, http://www.maannews.net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=34916
26
Press TV, http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=82762&sectionid=351020202
27
http://www.palestinemonitor.org/spip/spip.php?article749
28
http://www.palestinemonitor.org/spip/spip.php?article753
29
Dr. Ilan Pappe, Pembersihan Etnis Palestina, hlmn xv, terjemahan Indonesia, Elex Media Komputindo,
2009.

30

Ibid, hlm 139
Haaretz, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1034855.html
32
Dr. Ilan Pappe, Pembersihan Etnis Palestina, hlmn xvi, terjemahan Indonesia, Elex Media Komputindo,
2009.
33
Henry Siegman, Israel’s Lies, London Book Review, http://www.lrb.co.uk/v31/n02/sieg01_.html
31

34

ibid
Dina Y. Sulaeman, Ahmadinejad on Palestine, hlmn 23, Pustaka IIMaN, Jakarta, 2008
36
Imam Khomeini, Wasiat-nameh Siyasi va Elahi, Aruj Publishing, Teheran, 1999.
37
Dina Y. Sulaeman, Ahmadinejad on Palestine, hlmn 197, Pustaka IIMaN, Jakarta, 2008
38
LA Times, 4 Januari 2009, http://www.latimes.com/news/opinion/la-oe-halevi42009jan04,0,3919516.story
39
Pidato Obama di depan AIPAC, Juni 2008,
http://www.barackobama.com/2008/06/04/remarks_of_senator_barack_obam_74.php
35

40

Daily Telegraph, 30 Des 2009
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/palestinianauthority/4031715/Barack-Obamaunder-pressure-to-break-silence-over-Israel-Gaza-crisis.html
41

New York Times, 23 Juli 2008, http://www.nytimes.com/2008/07/23/us/politics/23textobama.html?_r=1&pagewanted=print
42
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/palestinianauthority/4031715/Barack-Obamaunder-pressure-to-break-silence-over-Israel-Gaza-crisis.html
43

AFP, 12 Januari 2009,http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gD-QcI_CCrcqfSZBh6A5_e514Zw
44
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1055460.html
45
Forward 15 Januari 2009, http://www.forward.com/articles/14957/
46
Jabatannya adalah wakil ketua Konferensi Organisasi-Organisasi Utama Amerika-Yahudi (Conference of
Presidents of Major American Jewish Organizations. Konferensi ini terdiri dari 52 organisasi Yahudi proZionis, daftar organisasi itu ada dalam lampiran.
47
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/roots_of_US-Israel.html
48
http://www.mideastweb.org/us_supportforstate.htm
49
http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/israel/large/index.php?action=chrono
50
Review dari Daniel Pipes, http://www.danielpipes.org/610/eisenhower-and-israel-us-israeli-relations1953-1960
51
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/roots_of_US-Israel.html
52
http://www.john-f-kennedy.net/mossadandtheassassination.htm
53
Transkrip surat Kennedy kepada Ben Gurion bisa dilihat di
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/FRUS6_15_63-3.html
Donald Neff, Lyndon Johnson Was First to Align U.S. Policy With Israel’s Policies, Washington Report
on Middle East Affairs. http://www.wrmea.com/backissues/1196/9611096.htm
54

55

James Petras, The Power of Israel in USA, terjemahan Indonesia, hlm 312, Zahra Publishing House,
2008.
56
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/Ford_Israel7.html
57
Stephen Zunes, Gerald Ford’s Foreign Policy Legacy, http://www.commondreams.org/views06/123120.htm
58
Avner Cohen, The Untold Story of Israel Bom, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/04/28/AR2006042801326_pf.html
59
http://www.haaretz.com/hasen/spages/799476.html
60
Harun Yahya, Muslihat Perdamaian Israel, http://www.tragedipalestina.com/muslihatdamai.html

61

idem
Mitchell Bard, Reagan Legacy on Israel, http://www.mitchellbard.com/articles/reagan.html
63
Makalah bisa di-download di ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP06011/$File/rwp_06_011_walt.pdf
62

64

James Petras, The Power of Israel in USA, terjemahan Indonesia, hlm 35, Zahra Publishing House, 2008.

65

Steven L Siegel, US-Israel Relation After Gulf War, http://www.jcpa.org/jl/vp117.htm
Haaretz, republished in http://www.commondreams.org/headlines03/0825-03.htm, sumber asli:
http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=332835&contrassID=2&subContrassID=1&sbS
ubContrassID=0&listSrc=Y
66

67

James Petras, The Power of Israel in USA, terjemahan Indonesia, hlm 49, Zahra Publishing House, 2008
Jessica Curry, Barack Obama: Under the Lights,
http://www.chicagolife.net/content/politics/Barack_Obama
68

69

Washington Post, 13 Juli 2008, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2008/07/13/AR2008071301904_pf.html
70

Jerusalem Post, 5 November 2008,
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull&cid=1225715342669
71
http://www.nytimes.com/2008/06/04/us/politics/03cnd-elect.html
72
http://www.whitehouse.gov/administration/vice_president_Biden/
73
New York Times, 30 Maret 2009,
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/people/b/joseph_r_jr_biden/index.html
74
Web Kedutaan Israel di Washington, http://www.israelemb.org/bios/Speeches/ivry/di02-03-11-2.html
75

Ynet News: http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L3586542,00.html) You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=yAZmO80dLfE

76

Washington Post, 27 Feb 2009, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/02/26/AR2009022603506.html
77
Momen-momen di Gedung Putih terkait Rahm Emmanuel yang ditulis di sub-bab ini disarikan dari
tulisan panjang Mark Leibovich, jurnalis terkemuka dari The New York Times,
http://www.nytimes.com/2009/01/25/us/politics/25emanuel.html?_r=1&ref=todayspaper&pagewanted=all
78

ibid
Haaretz, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1034855.html
80
Jerusalem Post, 7 November 2008,
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1225910057970&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
81
Philip Giraldi, AIPAC’s Man in Obama Camp, http://www.antiwar.com/orig/giraldi.php?articleid=13773
82
http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2006/07/mil-060719-voa09.htm
83
Haaretz, 9 Nov 2008,http://www.haaretz.com/hasen/spages/1035128.html
84
Paul Craid Roberts, Conned Again? http://www.counterpunch.org/roberts11102008.html
85
New York Daily News, 19 Juni 2008, http://www.nydailynews.com/news/politics/2008/06/19/
79

86

http://www.opensecrets.org/pres08/summary.php?id=N00000019&cycle=2008
Dina Y. Sulaeman, Ahmadinejad on Palestine, hlm 138-139, Pustakan IIMaN, Jakarta, 2008.
88
Joshua Frank, Hillary Clinton and Israel Lobby, http://www.antiwar.com/frank/?articleid=10372
87

89

Pidato Hillary di depan AIPAC, 4 Juni 2008,
www.aipac.org/Publications/SpeechesByPolicymakers/PC_08_Clinton.pdf

90

Haaretz, 8 Desember 2007, http://www.haaretz.com/hasen/spages/932361.html
Haaretz, 9 Desember 2006, http://www.haaretz.com/hasen/spages/798405.html
92
Guardian, 13 Desember 2006, http://www.guardian.co.uk/world/2006/dec/13/israel
93
Associated Press, 27 Maret 2009,
http://news.yahoo.com/s/ap/20090327/ap_on_go_pr_wh/obama_afghanistan
94
Text lengkap pidato Obama di Kairo, bisa dilihat di
http://news.yahoo.com/s/ap/obama_text;_ylt=AnWeJcWMU4y2KMyKMS9kQNUUewgF;_ylu=X3oDMT
E2cnFxMWQzBHBvcwMxBHNlYwN5bi1yLWItbGVmdARzbGsDLXRleHRvZm9iYW1h
95
Nwe York Times 7 April 2009, America Seeks Bonds to Islam,
http://www.nytimes.com/2009/04/07/world/europe/07prexy.html?em
96
Hurriyet, http://www.hurriyet.com.tr/english/domestic/11394930.asp?gid=244
97
AP 7 April 2009, http://news.yahoo.com/s/ap/20090407/ap_on_re_mi_ea/ml_arabs_obama
98
Press TV, http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=88211
99
Teks lengkap pidato Obama di Praha, http://prague.usembassy.gov/obama.html
100
http://www.allbusiness.com/government/government-bodies-offices/5272345-1.html
101
Jason Vest, The Men from JINSA and CSP, http://www.thenation.com/doc/20020902/vest
102
ABC News, 19 Sept 2007, http://abcnews.go.com/WN/Story?id=3626377&page=1
103
New York Times, 27 September 2007,
http://www.nytimes.com/2007/09/27/washington/27military.html?_r=1
104
http://www.nytimes.com/2008/07/14/opinion/14obama.html
105
http://www.bentham-open.org/pages/content.php?TOCPJ/2009/00000002/00000001/7TOCPJ.SGM
106
Analisis lengkap tentang misteri 9/11 yang ditulis jurnalis independent Christopher Bollyn bisa dibaca di
http://www.bollyn.com/911#article_11104
107
http://www.bollyn.com/index.php#article_11144
108
New York Times, 8 Februari 2001,
http://www.nytimes.com/2001/02/18/opinion/18CLIN.html?ex=1180238400&en=ddafe39be7a1b417&ei=
5070
109
Haaretz 3 Maret 2009, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1068086.html
91

110

A. Riawan Amin, Satanic Finance, hlm.88 Celestial Publishing, 2007.
ibid
112
Who Own The Fed, http://www.save-a-patriot.org/files/view/whofed.html
113
A. Riawan Amin, Satanic Finance, hlm.90 Celestial Publishing, 2007.
114
Ibid, hlm.119
115
ibid, hlm.91
116
Ibid, hlm.93
111

Deklarasi itu diawali dengan kalimat: “Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you.
on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist
aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet…” Teks lengkap bisa dilihat di
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/balfour.html
117

118

119

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/rothschild.html.

New York Times, 13 Des 1988, http://www.nytimes.com/1988/12/13/obituaries/dorothy-de-rothschild93-supporter-of-israel.html
120
http://www.haaretz.com/hasen/spages/919549.html
121
Diceritakan oleh reporter Michael Scherer dalam Majalah Time, 17 Maret 2009,
http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1885668,00.html
122
Chris Bowers, Geithner and Summers AIG Bonus Timeline,
http://www.openleft.com/showDiary.do?diaryId=12270
123
Time, 16 Maret 2009 http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1885561,00.html

124

Data keterkaitan Rothschild dengan perusahaan-perusahaan tersebut tersebar dalam banyak artikel, di
antaranya New York Time http://www.nytimes.com/1996/10/27/business/restoring-the-house-ofrothschild.html?pagewanted=4; Rothschild Octopus,
http://www.dejanlucic.net/THE%20ROTHSCHILD%20OCTOPUS
125
http://www.opensecrets.org/politicians/contrib.php?cycle=2008&cid=N00009638
126
http://www.usnews.com/blogs/capital-commerce/2008/9/19/analysis-washingtons-trillion-dollar-wallstreet-bailout.html
127
Remarks of President-elect Barack Obama, Radio Address on the Economy, 13 December 13, 2008
http://change.gov/newsroom/entry/
128
Tim Bappenas, Depkeu, Depkominfo, Memahami Krisis Keuangan Global, Bagaimana Harus Bersikap,
2008.
129

Chad Terhune and Robert Berner, FHA-backed loans: the next subprime crisis?,
http://www.msnbc.msn.com/id/27844894/
Lynn Woolley, Obama’s Friend at Fannie Mae,
http://www.discoverthenetworks.org/Articles/Obamas%20Friends%20at%20Fannie%20Mae.html
131 131
Philip Giraldi, AIPAC’s Man in Obama Camp,
http://www.antiwar.com/orig/giraldi.php?articleid=13773
132
http://www.cbsnews.com/stories/2009/02/27/opinion/main4834296.shtml
133
http://www.coloradoconfidential.com/showDiary.do?diaryId=3111
130

134

Editorial New York Times, 1 Jan 2009, http://www.nytimes.com/2009/01/02/opinion/02fri1.html

135

USA Today, 18 Des 2008, http://www.usatoday.com/news/politics/2008-12-17-interior_N.htm

136

http://www.biologicaldiversity.org/news/press_releases/2008/salazar-12-16-2008.html

137

Website DLC, http://www.dlc.org/specials/NC2008/
Robert Dreyfuss, How the DLC Does It,
http://www.prospect.org/cs/articles?article=how_the_dlc_does_it
139
Website DLC, http://www.dlcppi.org/ndol_ci.cfm?kaid=86&subid=85&contentid=254896
140
http://www.newsweek.com/id/129895
141
Friends of Earth, Big Oil, Bigger Giveaways, www.foe.org/pdf/FoE_Oil_Giveaway_Analysis_2008.pdf
142
http://berkeley.edu/news/media/releases/2007/02/01_ebi.shtml
143
http://www.stwr.org/multinational-corporations/how-big-oils-lobbyists-contributed-to-big-financescrash.html
144
Biografi Rockefeller http://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller, juga ditulis di buku The
Tyranny of Oil: the World's Most Powerful Industry and What We Must Do To Stop It karya Antonia
Juhasz: ringkasannya bisa dibaca di: http://www.stwr.org/multinational-corporations/how-big-oilslobbyists-contributed-to-big-finances-crash.html
145
http://www.stwr.org/multinational-corporations/how-big-oils-lobbyists-contributed-to-big-financescrash.html
146
www.barrackobama.com
147
Tom Curry, How A Carbon Permit System Could Work, http://www.msnbc.msn.com/id/29395517/
148
http://www.peer.org/news/news_id.php?row_id=1136
149
Time, 15 Desember 2008, http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1866567,00.html
150
http://www.thealbrightgroupllc.com/What_We_Do.htm
138

151

List lengkap perusahaan-perusahaan pendukung Israel: http://www.inminds.co.uk/boycott-brands.html
New York Times, 11 Desember 2008.
http://www.nytimes.com/2008/12/12/us/politics/12climate.html?_r=1
152

153
154

Dale S. Bryk, RGGI Allowance Allocations.http:// www.dec.ny.gov/docs/air_pdf/nrdc120204.pdf
http://www.msnbc.msn.com/id/29395517/

155

Lisa Suroso, Carbon Trading: Godaan Trend Bisnis Milyaran Dollar,
http://lisasuroso.wordpress.com/2007/12/06/
156
idem
157
http://www.appinsys.com/GlobalWarming/Browner.htm
158
http://www.haaretz.com/hasen/spages/953559.html
159
http://www.fastcompany.com/blog/ellen-mcgirt/innovation-wednesday/al-gores-100-million-makeover
160
http://www.appinsys.com/GlobalWarming/CarbonMonetization.htm
161
Sejak 1989 hingga 1991, Browner menjadi direktur legislative bagi Senator Al Gore, dan ketika Gore
menjadi Wapres, Browner diangkat menjadi ketua tim transisi Gore, lalu diangkat menjadi Admin EPA
selama 2 periode masa kepresidenan Clinton. Browner juga aktif di Aliansi Perlindungan Iklim yang
didirikan oleh Al Gore. Aliansi ini menganggarkan dana 300 juta dolar untuk kampanye Global Warming.
162
Tom Curry, Lieberman Key Player on Global Warming, http://www.msnbc.msn.com/id/24955579/
163
http://lieberman.senate.gov/newsroom/release.cfm?id=270526
164
http://www.msnbc.msn.com/id/28265751/
165
Kompas, 25 Januari 2005, http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0501/25/Politikhukum/1521658.htm
166
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0501/29/opi01.html
167
http://www.bio.org/news/pressreleases/newsitem.asp?id=2001_0920_01
168
http://www.democracynow.org/2008/12/18/obama_picks_pro_ethanol_former_iowa
169
Organic Consumers Association, http://www.organicconsumers.org/articles/article_15573.cfm
170
http://green-organic-rice.blogspot.com/2008/10/profil-konsumen-produk-pertanian.html
171
F. William Engdahl, Doomsday Seed Vault in the Arctic,
http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=7529
172
http://www.nytimes.com/2008/02/29/world/europe/29seeds.html?pagewanted=2&_r=2
173
http://www.infowars.com/obama-picks-president-of-council-on-foreign-relations-to-be-foreign-policyadvisor/
174
http://washingtontimes.com/news/2009/jan/08/obama-picks-ross-for-policy-on-mideast/
175
http://www.stopthenorthamericanunion.com/CFRMembers.html#A
176
http://www.cfr.org/bios/1978/anthony_lake.html
177
Web CFR http://www.cfr.org/publication/17860/timothy_geithner_us_treasury_secretary_nominee.html
; http://www.cfr.org/bios/1001/
178
http://petras.lahaine.org/articulo.php?c=1&more=1&p=118
179
http://www.cfr.org/project/286/study_group_on_new_world_order.html
180
Web CFR, http://www.cfr.org/thinktank/
181
Haaretz, http://haaretz.com/hasen/spages/1074110.html
182
ibid
183
http://raymondpronk.wordpress.com/2008/07/25/obamas-berlin-speech-the-first-new-world-ordercitizen-fellow-traveller-world-citizen/
184
Versi muslim: Strategi Kaum Pagan Menuju The New World Order,
http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/strategi-kaum-pagan-menuju-the-new-world-order-bag1.htm; versi penulis Kristen: Lucifer’s Network karya Michael Sunstar,
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/lucifers_network_1.htm
185
Rekaman (video) wawancara bisa dilihat di: http://www.worldnetdaily.com/index.php?pageId=85442
186
Haaretz, http://haaretz.com/hasen/spages/1074110.html
187
http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=85972
188
Time,
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1863062_1863058_1865215,00.html
189
http://www.nydailynews.com/news/politics/2008/12/07/2008-1207_appointment_of_eric_shinseki_a_signal_fr.html
190

http://investing.businessweek.com/businessweek/research/stocks/people/person.asp?personId=9367330&ca
pId=267761&previousCapId=415798&previousTitle=Verizon%20Communications%20Inc.

191

Jerusalem Post
01-01-2001
192

http://www.allbusiness.com/services/business-services/4340552-1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/AH-64_Apache#Israel
194
The New York Times,
http://www.nytimes.com/2009/01/25/us/politics/25emanuel.html?_r=1&ref=todayspaper&pagewanted=all
193

195

Time,
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1863062_1863058_1868036,00.html
196
http://www.nytimes.com/2009/02/13/us/politics/13obama.html
197
Guardian 7 Feb 2006, http://www.guardian.co.uk/uk/2006/feb/07/israelandthepalestinians.religion
198
Laporan lengkap tentang aktivitas perang Caterpillar, bisa di-download di
www.catdestroyshomes.org/downloads/WoW_Caterpillar_Report.pdf
199
http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=527
200
LA Times, 5 Feb 2009, http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-solis52009feb05,0,4387613.story
201
http://www.jewishlaborcommittee.org/2009/02/jlc_supports_hilda_solis_for_s.html
202
LA Times, 19 Desember 2008, http://articles.latimes.com/2008/dec/19/nation/na-solis19
203
http://voices.washingtonpost.com/44/2008/06/25/afl-cio_outlines_major_electio.html
204

Sebagaimana dikutip anggota Kongres, Steve King, dalam surat seruan petisi untuk Obama. Petisi ini
ditujukan untuk mengajak Obama agar tidak berpihak kepada bos-bos organisasi buruh dan lebih memihak
pada kepentingan kaum pekerja. http://brendabowers.wordpress.com/2009/03/05/petition-president-obamanow-say-no-to-big-labor-union-bosses/
205
http://blog.aflcio.org/2009/03/05/biden-to-afl-cio-employee-free-choice-act-key-to-rebuilding-middleclass/
206
www.unionfacts.org
207
www.nrtw.org
208

http://www.heritage.org/research/Labor/bg2027.cfm

209

http://www.jewishworldreview.com/0107/israel_unions.php3

210

http://www.leftturn.org/?q=node/334
http://www.ujc.org/page.aspx?id=77185

211
212

http://www.leftturn.org/?q=node/334
ibid
214
http://www.hartford-hwp.com/archives/45b/080.html
215
http://www.leftturn.org/?q=node/334
216
http://www.jewishworldreview.com/0107/israel_unions.php3
213

217

http://www.whitehouse.gov/agenda/homeland_security/

218

http://www.diggersrealm.com/mt/archives/001095.htm
http://www.vdare.com/guzzardi/napolitano.htm

219

220

Website FAIR http://www.fairus.org/site/PageNavigator/about/

221

http://www.uscfile.org/

222

http://www.cfr.org/publication/16689/obamas_speech_at_naleo_on_immigration.html

223

ibid
Website CFR,
http://www.cfr.org/publication/17887/janet_napolitano_homeland_security_secretary.html?breadcrumb=%
2Fissue%2Fpublication_list%3Fid%3D27
225
http://www.ontheissues.org/International/Joseph_Lieberman_Immigration.htm
226
ibid
227
http://jta.org/news/article/2009/03/12/1003677/two-immigration-amendments-extended
228
Time, 16 Desember 2008, http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1866783,00.html
229
CBS News, 15 Mei 2008, http://abcnews.go.com/Blotter/story?id=4861699
230
http://www.usnews.com/articles/education/2009/02/03/arne-duncan-the-lesson-plan-for-education.html
231
http://www.barackobama.com/issues/education/
232
Pendapat ini dinyatakan oleh peneliti bidang edukasi, Linda Renzulli,
http://caliber.ucpress.net/doi/abs/10.1525/ctx.2007.6.1.31
233
Kisah tentang Debbie Almontaser disarikan dari artikel panjang di New York Times 28 April 2008,
http://www.nytimes.com/2008/04/28/nyregion/28school.html?pagewanted=1&sq=khalil%20gibran&st=cse
&scp=7
224

234

http://www.nytimes.com/2009/01/13/education/13hebrew.html?_r=1

235

http://www.msnbc.msn.com/id/28992198/ [koran the New York Sun sekarang sudah mati]
Makalah bisa di-download di ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP06011/$File/rwp_06_011_walt.pdf 237
Memoirs of Harry S. Truman vol 2, hlmn 153, http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman
236

238

http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/israel/large/index.php?action=chrono
Pidato Obama di depan AIPAC, Juni 2008,
http://www.barackobama.com/2008/06/04/remarks_of_senator_barack_obam_74.php
240
John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy
241
New York Times, 12 Juli 2005,
http://www.nytimes.com/2005/07/12/international/middleeast/12mideast.html?_r=1
239

242

(Sejak Perang Dunia II hingga tahun 2002), Thomas R. Stauffer, The Costs to American Taxpayers of
the Israeli-Palestinian Conflict: $3 Trillion, http://www.wrmea.com/archives/june2003/0306020.html
243

http://www.csmonitor.com/2003/1208/p06s02-wome.html
Rice menggunakan frasa ‘fighting anti-Israel crap’, crap adalah bahasa slang yang arti harfiahnya
‘membuang air besar’; Rice mengucapkan kata-kata ini dalam wawancara dengan Politico,
http://www.politico.com/news/stories/0409/20881.html
245
http://www.palestinemonitor.org/spip/spip.php?article17
246
http://www.barackobama.com/2008/06/04/remarks_of_senator_barack_obam_74.php
247
John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy
248
ibid
249
http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/11/12/siu.lobbyists/
250
http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.billofrights.html#amendmenti
251
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/22/AR2008112201743.html
244

252

News Week, 31 Maret 2008, http://www.newsweek.com/id/129895
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/22/AR2008112201743.html
254
Politico, 10 Maret 2009, http://www.politico.com/news/stories/0309/19856.html
255
ibid
256
Teks lengkap surat pernyataan Freeman dimuat di banyak situs, antara lain:
http://enduringamerica.com/2009/03/11/text-charles-freemans-letter-withdrawing-his-nomination/
257
Politico, 10 Maret 2009, http://www.politico.com/news/stories/0309/19856.html
258
NewsWeek, 10 Maret 2009, http://www.newsweek.com/id/188725
259
www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/usjewpop.html
260
Uri Avnery, No I Can’t: Obama, Israel, and AIPAC,
http://www.counterpunch.org/avnery06092008.html
261
Prof. James Petras, The Power of Israel in USA, terjemahan Indonesia, hal.80, Zahra Publishing House,
2008.
262
Ibid, hal.80-81
263
Ibid, hal.81
264
Interview with Adam Shapiro, http://www.payvand.com/news/09/jan/1220.html
265
The Guardian, 31 Mei 2003,
http://www.guardian.co.uk/world/2003/may/31/israelandthepalestinians.weekend7
266
Makalah bisa di-download di ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP06011/$File/rwp_06_011_walt.pdf
267
New York Sun, 24 Maret 2006, http://www.nysun.com/national/harvards-paper-on-israel-drew-fromneo-nazi-sites/29741/
268
Forward, 24 Maret 2006, http://www.forward.com/articles/6826/
269
Washington Post, 5 April 2006, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/04/04/AR2006040401282.html
270
http://www.irmep.org/measure5.htm
271
http://www.antiwar.com/justin/?articleid=8832
272
Uri Avnery, No I Can’t: Obama, Israel, and AIPAC,
http://www.counterpunch.org/avnery06092008.html
273
John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy
274
Remark of Sen. Barack Obama: AIPAC Policy Conference,
http://www.barackobama.com/2008/06/04/remarks_of_senator_barack_obam_74.php
275
Uri Avnery, No I Can’t: Obama, Israel, and AIPAC,
http://www.counterpunch.org/avnery06092008.html
276
Jerusalem Post, 5 Juni 2008,
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1212659669397&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
277
Associated Press, 13 Juni 2009, http://www.msnbc.msn.com/id/31342541/ns/world_newsmideastn_africa/
278
Reuters, 19 Juni 2009, http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE55I2H920090619
279
http://www.france24.com/en/20090616-france-sarkozy-denounces-fraud-iran-elections-ahmadinejadmousavi
280
Reuters, 15 Juni 09, http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia-40337120090615
281
NY Times, 8 Mei 2007, http://www.nytimes.com/2007/05/08/world/europe/08protests.html?_r=1
282
BBC, 6 Mei 2007 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6630797.stm
283
http://www.whitehouse.gov/blog/The-President-Meets-with-Prime-Minister-Berlusconi-Comments-onIran/
284
Reuters, 26 Juni 2009, http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSN26340734
285
Headline Kayhan, Gelombang Amarah Rakyat Terhadap Mir Husein Mousavi, 24 Juni 2009,
http://kayhannews.ir/880403/3.HTM
253

286

Video rekaman pernyataan Obama tentang Iran bisa dilihat di
http://www.nytimes.com/2009/06/24/us/politics/24webobama.html?_r=2
287

Paul Craig Roberts, The US Regime-Change Recipe for Iran,
http://www.counterpunch.org/roberts06222009.html

288

Bill van Auken, The New York Times and Iran: Journalism as State Provocation,
http://wsws.org/articles/2009/jun2009/pers-j19.shtml
289
James Petras, Elections: The ‘Stolen Elections’ Hoax,
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14018
290
Washington Post, 14 Juni 2009, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/06/14/AR2009061401757.html
291
New York Times, The Secret History of CIA in Iran,
http://www.nytimes.com/library/world/mideast/041600iran-cia-index.html
292
Diungkapkan dalam buku All the Shah’s Men, dikutip oleh Paul Craig Roberts,
http://www.creators.com/opinion/paul-craig-roberts/iran-faces-greater-risks-than-it-knows.html
293
http://en.wikipedia.org/wiki/1953_Iranian_coup_d'%C3%A9tat
294
New York Times, 24 Juni 2009,
http://www.nytimes.com/2009/06/24/us/politics/24webobama.html?_r=2
295

http://www.newyorker.com/reporting/2008/07/07/080707fa_fact_hersh,
http://blogs.abcnews.com/theblotter/2007/05/bush_authorizes.html,
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1552784/Bush-sanctions-black-ops-against-Iran.html
296
London Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1552784/Bush-sanctions-black-opsagainst-Iran.html, ABC News, http://blogs.abcnews.com/theblotter/2007/05/bush_authorizes.html
297
http://www.presstv.ir/classic/detail.aspx?id=97484&sectionid=351020101
298
Times Online, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6518671.ece
299
http://www.chartingstocks.net/2009/06/proof-israeli-effort-to-destabilize-iran-via-twitter/ Berita
tentang sumber Twitter kemudian dihapus oleh Jerusalem Post, namun file-nya masih disimpan oleh si
penulis artikel ini, di: http://www.chartingstocks.net/2009/06/jpost-removes-the-evidence-and-issues-aresponse-iranelection/
300
Reuters, 24 Jan 2009 http://www.reuters.com/article/politicsNews/idUSTRE55N5TH20090624
301
New York Times, 3 Des 2008, http://www.nytimes.com/2008/12/04/us/politics/04military.html
302
Christopher Bollyn, Obama’s Deception: Afghanistan, 9-11 & Dresden.
http://www.bollyn.com/index.php#article_11144
303
Prof. James Petras, Obama’s Animal Farm: Bigger, Bloodier Wars Equal Peace and Justice,
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13644

