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Abstract

Israel's attack on Gaza in May 2021 sparked intense public debate on 

social media. Something similar happened before, in December 2020, 

when Israeli media reported that Indonesia would normalize relations with 

the country. Although the Indonesian government immediately gave a firm 

statement on Indonesia's stance, namely refusing to normalize relations 

with Israel and still siding with Palestine, debates on social media 

continued. This article aims to analyze Indonesian public opinion based 

on the data generated in the social network analysis from the "Drone 

Emprit" in the period 7-16 May 2021 and the survey results from Saiful 

Mujani Research and Consulting (SMRC) in 18-21 May 2021 and 25-28 

May 2021. The data were then analyzed using the Pluralist Model to 

determine foreign policy, which states that public opinion is one of the 

main determinants of foreign policy in a democratic country. The finding 

of this article is that Indonesian public opinion is still very much in favour 

of Palestine, so the Indonesian government needs to be consistent in 

supporting Palestine and rejecting normalization with Israel.

Keywords: foreign policy, Indonesia, Palestine, Pluralist Model, public 

opinion.

. 

origins of Śrīvijaya. Ithaca: Cornell University Press, 1967.
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Abstrak

Serangan Israel ke Gaza Mei 2021 memunculkan perdebatan publik yang 

intens di media sosial. Hal serupa terjadi sebelumnya, di bulan Desember 

2020 ketika media Israel memberitakan bahwa Indonesia akan 

menormalisasi hubungan dengan negara tersebut. Meskipun pemerintah 

RI dengan segera memberikan pernyataan tegas atas sikap Indonesia, yaitu 

menolak normalisasi hubungan dengan Israel dan tetap berpihak kepada 

Palestina, namun perdebatan di media sosial terus terjadi. Artikel ini 

bertujuan untuk menganalisis opini publik Indonesia, didasarkan pada data 

yang dihasilkan dalam pemindaian social network analysis dari “Drone 

Emprit” pada periode 7-16 Mei 2021 dan hasil survei dari Saiful Mujani 

Research and Consulting (SMRC) pada periode 18-21 Mei 2021 dan 25-

28 Mei 2021. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan Model 

Pluralis dalam penetapan kebijakan luar negeri yang menyebutkan bahwa 

opini publik merupakan salah satu determinan utama dalam penetapan 

kebijakan luar negeri di negara demokratis. Temuan artikel ini adalah 

bahwa opini publik Indonesia masih sangat berpihak kepada Palestina 

sehingga pemerintah Indonesia perlu terus konsisten dalam mendukung 

Palestina dan menolak normalisasi dengan Israel.

Kata kunci: Indonesia, kebijakan luar negeri, Model Pluralis, opini 

publik, Palestina.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan luar negeri Republik Indonesia mengenai isu Palestina 

selalu konsisten sejak era presiden pertama negara ini, yaitu Presiden 

Sukarno. Indonesia selalu memandang bahwa Palestina adalah bangsa 

yang terjajah; yang harus dibantu untuk meraih kemerdekaan dan 

mendirikan negara yang berdaulat. Posisi dan komitmen Indonesia 

terhadap Palestina ini selalu ditegaskan ulang oleh pemerintah Indonesia, 

mulai dari presiden pertama hingga saat ini, Presiden Joko Widodo. Baik 

Presiden Joko Widodo maupun Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik 

Indonesia (RI) Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan bahwa 
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“Palestina adalah jantung kebijakan luar negeri Indonesia” dan “dalam 

setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ selalu ada keberpihakan 

kepada Palestina” (Tribunnews, 2017)

Rakyat Indonesia pun pada umumnya pro-Palestina. Antara lain 

indikator yang bisa dijadikan ukuran adalah bahwa isu Palestina selalu 

menjadi salah satu materi yang dipertanyakan publik dalam setiap 

kampanye pemilu presiden. Dukungan ini berakar lama, bahkan sebelum 

Indonesia meraih kemerdekaannya. Pada tahun 1938, KH Abdul Wahab 

Chasbullah telah menyerukan agar Nahdlatul Ulama menggalang bantuan 

dari masyarakat untuk bangsa Palestina yang saat itu sedang melakukan 

revolusi melawan pendudukan Inggris (Arab Revolt 1936-1939). Namun 

demikian, seiring perubahan zaman dan semakin mudahnya akses publik 

Indonesia terhadap internet dan media sosial, terlihat gejala perubahan 

dalam perdebatan publik mengenai isu Palestina-Israel. Secara tradisional, 

masyarakat Indonesia selama ini seolah sudah satu suara, yaitu pro-

Palestina. Namun respon publik, terutama di media sosial, terhadap 

serangan Israel ke Gaza pada bulan Mei 2021 seolah menunjukkan sebuah 

pergeseran, yaitu semakin banyak terlihat netizen yang secara terbuka 

mendukung Israel.

Pergeseran ini selain diamati langsung secara personal oleh penulis

yang aktif bermedia sosial, juga diangkat oleh beberapa media massa. 

Misalnya, tribunnews.com pada 17 Mei 2021 menayangkan berita 

berjudul “Balasan Menohok Gus Ulil, Tokoh NU yang Diserang Buzzer 

Israel Nusantara.” Berita ini membahas mengenai cendekiawan Muslim 

yang terkemuka, Ulil Abshar Abdallah yang mendapatkan banyak 

‘serangan’ verbal di media sosial akibat tulisan-tulisannya di Facebook 

yang membela Palestina. Media lain, pikiran-rakyat.com pada hari yang 
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sama merilis berita berjudul “Padahal Jokowi Bela Palestina, dr. Andi: 

Lantas Buzzer yang Pro Zionis Ini Bekerja untuk Siapa?” yang 

menginformasikan kemunculan netizen yang aktif bersuara mendukung 

Israel. Pada tanggal 19 Mei, penulis yang cukup terkenal di kalangan 

pengguna media sosial dan kader Muhammadiyah, Fahd Pahdepie, secara 

khusus menulis artikel berjudul “Buzzer Israel” yang menyoroti aktivitas 

netizen pro-Israel. 

Selama terjadinya serangan Israel ke Gaza, maupun serangan 

sebelumnya ke Masjidil Aqsa pada bulan Mei 2021, media sosial menjadi 

sumber informasi yang sangat efektif. Para pengguna media sosial di 

Palestina secara aktif merekam kekerasan yang mereka alami dan 

mengunggahnya di media sosial. Media sosial “memberi ruang untuk 

dokumentasi langsung tanpa filter dari realitas di lapangan, menjadi sarana 

untuk menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk dan format, dan 

menjadi platform untuk memperkuat gerakan solidaritas,” (Uddin, 2021).

Peran penting media sosial dalam pembentukan opini publik terlihat 

disadari oleh pihak yang mendukung Israel, yaitu pemilik media sosial, 

sehingga mereka melakukan penyensoran. Menurut The Arab Center for  

Advancement in Social Media (7amleh), selama serangan Israel ke Gaza 

(6-19 Mei), Facebook dan Instagram telah menghapus lebih dari 500 

konten pro-Palestina. Akun-akun aktivis Palestina juga mengalami 

pemblokiran (Paul, 2021).

Dalam merespon serangan Israel pada bulan Mei 2021, Menlu Retno 

telah melakukan sejumlah langkah. Pertama, Menlu Retno menelepon 

Menlu Palestina, Riyad Al-Maliki untuk menyatakan dukungan penuh 

Indonesia terhadap Palestina. Informasi mengenai percakapan telepon ini 

disampaikan oleh Menlu Retno di akun Twitter-nya, @Menlu_RI pada 14 
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Mei 2021. Menlu Retno secara terbuka menulis kalimat, “Agresi Israel 

termasuk serangan keji di Gaza harus dihentikan.” Selanjutnya, pada 20 

Mei 2021, Menlu Retno menyampaikan secara langsung pernyataan sikap 

pemerintah Indonesia di depan Sidang Mejelis Umum PBB di New York. 

Ada tiga proposal yang disampaikan Indonesia, yaitu, penghentian 

kekerasan dan aksi militer untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban 

jiwa; memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan rakyat sipil; dan 

mendorong negosiasi multilateral yang kredibel.

Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia hingga hari ini 

masih tetap konsisten. Namun demikian, seiring dengan pesatnya 

perkembangan informasi digital, pergeseran opini publik Indonesia di 

media sosial perlu mendapatkan perhatian. Pemberitaan di media sosial 

atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Jerusalem timur dan 

serangan bom ke Gaza pada Mei 2021, diakses secara luas oleh pengguna 

media sosial di berbagai negara dan memunculkan reaksi pro dan kontra 

dari publik di masing-masing negara, termasuk Indonesia. Dalam negara 

demokrasi, opini publik merupakan salah satu determinan dalam 

pembentukan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, pergeseran opini 

publik Indonesia terkait isu Palestina-Israel penting untuk dicermati, 

mengingat pergeseran ini berpotensi memengaruhi kebijakan luar negeri 

Indonesia. 

Beberapa peneliti telah melakukan sejumlah riset seputar opini publik 

mengenai isu Palestina-Israel. Antara lain,  Albertus & Wicaksana (2017)

beragumen bahwa opini publik Amerika Serikat yang umumnya (64%)

pro-Israel merupakan di antara faktor-faktor yang melegitimasi keputusan 

Presiden Trump untuk mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel 

dan memindahkan Kedubes AS di Israel ke kota tersebut. Sementara itu, 
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Prawira, et al. (2021) meneliti pemberitaan media-media di Indonesia atas 

konflik yang terjadi bulan Mei 2021. Mereka menyimpulkan bahwa tiga 

media yang diteliti lebih banyak mempublikasikan berita-berita yang 

mendukung Palestina, sejalan dengan dukungan publik Indonesia, dan 

sejalan dengan pernyataan pemerintah RI yang berpihak kepada Palestina. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hamonangan dan Fahd (2020)

menganalisis peran opini publik, dalam hal ini opini “gerakan politik 

Islam” dalam memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Keduanya 

menyimpulkan bahwa respon pemerintah Indonesia terhadap sikap 

Australia yang mengikuti AS untuk memindahkan kedutaannya ke 

Yerusalem menunjukkan pengaruh gerakan politik Islam pada kebijakan 

luar negeri Indonesia (Hamonangan dan Fahd, 2020).

Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan penelitian, bagaimanakah 

opini publik Indonesia secara keseluruhan terhadap isu Palestina-Israel ini 

dan apakah respon yang tepat bagi pemerintah Indonesia dalam perumusan 

kebijakan luar negeri pada isu ini. Posisi penting opini publik sebagai 

determinan dalam pembentukan kebijakan luar negeri antara lain 

dikemukakan Robinson (2016), yang menulis bahwa pemerintahan 

demokratis sudah selayaknya bersikap responsif terhadap publik. Data 

mengenai opini publik adalah data yang telah dipublikasikan oleh Drone 

Emprit dan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and 

Consulting (SMRC) pada 25-28 Mei 2021. Pemaparan artikel ini akan 

dibagi dalam beberapa subjudul, mulai dari pendahuluan, kerangka 

teoretis mengenai opini publik sebagai determinan dalam Kebijakan Luar 

Negeri, sejarah dukungan masyarakat Indonesia kepada Palestina, 

perdebatan di media sosial, data Drone Emprit dan SMRC, analisis, serta 

kesimpulan.
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B. KERANGKA TEORETIS: OPINI PUBLIK SEBAGAI 

DETERMINAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Sebagaimana dikemukakan Neack (2008), para ahli sebenarnya 

berbeda pendapat mengenai hubungan antara opini publik dan perumusan 

kebijakan luar negeri. Secara umum ada dua pandangan dasar mengenai 

masalah ini. Pandangan pertama, yaitu kalangan pemikir liberal, 

menyetujui bahwa opini publik memang berperan dalam perumusan 

kebijakan luar negeri. Sebaliknya, pemikir realis memandang bahwa opini 

publik sedikit atau tidak berperan sama sekali dalam  perumusan kebijakan 

luar negeri. Artikel ini menggunakan pandangan pertama ini, yaitu 

menggunakan asumsi bahwa opini publik memang menjadi salah satu 

determinan dalam penetapan kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu 

Palestina-Israel. Antara lain, karena saat ini media sosial memiliki peran 

penting dalam berbagai kebijakan politik di Indonesia, terbukti dari 

keberadaan para ‘buzzer’ dan dilibatkannya para aktivis media sosial 

dalam mendukung program pemerintah.1

Mingst & Arreguin-Toft (2017) menjelaskan bahwa opini publik dapat 

memengaruhi hubungan internasional melalui aksi massa yang menekan 

pembuat keputusan negara. Opini publik dapat membantu para pengambil 

kebijakan untuk merumuskan kepentingan negara. Neack (2008) dan 

Mingst & Arreguin-Toft (2017) menyebut model kebijakan yang 

melibatkan opini publik sebagai “the pluralist model of policy making” 

dimana model ini memandang bahwa keterlibatan publik memiliki 

dampak yang dapat terukur dan jelas terlihat dalam proses perumusan 

 
1 Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam periode 2014-2017, pemerintah 

pusat telah menganggarkan dana 90 miliar lebih untuk diberikan kepada influencer media 

sosial dengan tujuan sosialisasi kebijakan pemerintah (BBC Indonesia, 2020).
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kebijakan luar negeri. Model Pluralis menyebutkan bahwa di level 

domestik, ada 4 kelompok kepentingan (interest groups), perusahaan 

multinasional, opini publik, dan gerakan massa yang menjadi determinan 

dalam penetapan sebuah kebijakan sebuah negara (termasuk kebijakan 

luar negeri). Hubungan di antara ke-4 deteminan domestik ini dapat 

digambarkan dalam bagan berikut ini.

Model Pluralis dalam Penetapan Kebijakan Negara

Sumber: diolah dari Mingst & Arreguin-Toft (2017:166)

Menurut Mingst & Arreguin-Toft (2017), Model Pluralis ini paling 

relevan diterapkan di negara-negara demokratis dengan populasi yang

besar, yang umumnya memiliki struktur kelembagaan yang khusus dalam 

penetapan kebijakan luar negeri kebijakan dan tanggung jawab tersebar di

antara beberapa unit yang terpisah. Secara khusus Neack (2008)

menyatakan bahwa negara-negara pluralistik atau negara demokratis 

sudah seharusnya menunjukkan dampak bottom-up dari opini publik 

Kelompok 

kepentingan 

Perusahaan 

multinasional 

Opini publik 

Gerakan 

massa 

negara keputusan 
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terhadap kebijakan luar negeri, berbeda dengan negara-negara 

nondemokratis yang cenderung menunjukkan perilaku top-down 

relationship, yaitu keputusan diambil sepihak oleh pihak elit. Menurut 

Neack, “Public opinion should matter more in democratic states,” (Neack, 

2008:116). Neack juga mengutip hasil penelitian Thomas Risse-Kappen 

yang menemukan bahwa baik bagi elit politik dan aktor sosial, opini publik 

terbukti menjadi sumber penguatan posisi mereka dalam proses 

pembentukan koalisi. Dengan kata lain, opini publik digunakan baik oleh 

elit politik atau kelompok kepentingan untuk mendukung klaim mereka 

agar dalam mendominasi kebijakan yang diambil (Neack, 2008:119). 

Piers Robinson (dalam Smith, Hadfield, Dunne, 2016) juga 

menyebutkan ada dua pandangan mengenai signifikansi opini publik, ini, 

yaitu pluralist model and the elite model. Model Pluralis mengasumsikan 

bahwa kekuasaan tersebar di seluruh masyarakat (termasuk di media dan 

publik) sehingga tidak ada satu kelompok atau kelompok kepentingan 

yang mendominasi. Menurut Robinson, pemerintahan demokratis 

seharusnya responsif terhadap publik dan mengakomodasi pendapat 

publik dalam kebijakan yang diambil. Opini publik diketahui melalui 

pemilihan langsung, jajak pendapat, dan pernyataan dari kelompok 

kepentingan (interest group) yang disampaikan melalui media. Robinson 

juga menekankan bahwa 'publik' terdiri dari berbagai kategori dengan 

perspektif yang berbeda-beda tentang hubungan internasional (Robinson,

dalam Smith et al., 2016:188).
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C. PEMBAHASAN

1. Sejarah Dukungan Indonesia kepada Palestina

Israel didirikan dengan berlandaskan Resolusi PBB nomor 181 tahun 

1947 yang membagi tiga  wilayah Palestina, 45% untuk dijadikan wilayah 

negara Arab, 55% untuk untuk dijadikan wilayah negara khusus Yahudi, 

dan kota suci Yerusalem berada di bawah perwalian internasional. 

Sebelumnya, wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Imperium 

Ottoman. Pada masa Perang Dunia I (1914-1918), dimana kekuatan 

Sekutu (salah satunya, Inggris) bertempur melawan kekuatan Sentral 

(antara lain, Imperium Ottoman),  Inggris telah memulai langkah-langkah 

untuk membantu Federasi Zionis mendirikan negara khusus Yahudi di 

Palestina. Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Lord Balfour 

mengirimkan surat resmi kepada tokoh komunitas Yahudi Inggris, Lord 

Rothschild, yang antara lain berisi:

His Majesty's Government view with favour the establishment in

Palestine o f a national home for the Jewish people, and will use their

best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being

clearly understood that nothing shall be done which may prejudice

the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in

Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any

other country (Clancy-Smith & Smith, 2014:118).

Dari surat ini dapat digarisbawahi bahwa pada masa itu, Palestina 

sudah berpenduduk dan terdiri dari berbagai komunitas non-Yahudi. Oleh 

karena itu, pemerintah Inggris meminta jaminan dari Federasi Zionis 

bahwa berdirinya negara khusus Yahudi di kawasan itu “tidak boleh 

merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang 

berada di Palestina.” Berdasarkan sensus yang dilakukan Inggris pada 23 

Oktober 1922, total populasi Palestina adalah 757.182, dengan perincian: 

590.890 (78%) adalah Muslim, 83.794 (11%) Yahudi, 73.024 (9%) 
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Kristen dan 9.474 agama lainnya (The Economic Cooperation Foundation 

Database, t.t.).

Pasca-Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa terbentuk (1920) dan 

LBB memberikan hak mandat kepada Inggris untuk mengontrol Palestina.

Tujuan ‘mandat’ adalah mempersiapkan pembentukan negara merdeka di 

kawasan bekas Kekaisaran Ottoman, sebagaimana tercantum di Piagam 

LBB Pasal 22. Pemilik mandat akan memberikan nasihat (advice) dan 

bantuan administratif sampai populasi di kawasan tersebut mampu berdiri 

sendiri dan mampu mendirikan negara independen (Clancy-Smith & 

Smith, 2014:121). Namun demikian, dalam praktiknya, pada masa mandat 

itu, pemerintah Inggris memfasilitasi kedatangan kaum Yahudi dari Eropa 

dan membantu mereka dalam proses pembentukan negara khusus Yahudi 

di Palestina, sebagaimana telah dijanjikan dalam Deklarasi Balfour. 

Rencana Inggris dan Federasi Zionis ini memunculkan perlawanan 

dari populasi Arab-Palestina sehingga terjadi “Revolusi Arab” (1936-

1939). Pada tahun 1939, Inggris mengeluarkan “White Paper” yang isinya 

membatalkan janji Inggris terkait Deklarasi Balfour, dan menyatakan 

bahwa Inggris tidak akan melawan keinginan mayoriras penduduk 

Palestina. Inggris juga membatasi pembelian lahan oleh orang Yahudi di 

Palestina dan membatasi kedatangan imigran Yahudi. Inggris menjanjikan 

bangsa Arab-Palestina sebuah negara merdeka dalam sepuluh tahun 

mendatang (jewishvirtuallibrary.org, t.t.). Keputusan ini diambil Inggris 

karena mengkhawatirkan kebangkitan bangsa Arab di kawasan-kawasan 

lain yang diduduki oleh Inggris (Mesir dan Irak) (Clancy-Smith & Smith, 

2014:154).

Gaung Revolusi Arab 1936-1939 ini sampai ke Indonesia. Pada

masa itu, bangsa Indonesia belum merdeka dan masih berada di bawah 
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penjajahan Belanda. Namun demikian, solidaritas sebagai sesama bangsa 

yang tengah terjajah dan solidaritas keagamaan, membuat ulama Indonesia 

mengerahkan dukungan kepada bangsa Palestina. Dukungan ini

disampaikan pada tanggal 12-15 Juli tahun 1938 oleh KH Abdul Wahab 

Chasbullah saat berpidato dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-13 yang 

berlangsung di Menes, Pandeglang, Banten. Antara lain beliau 

menegaskan bahwa kaum Muslimin Indonesia perlu membantu kaum 

Muslimin di Palestina yang saat itu sedang berperang melawan Inggris. 

NU juga mendirikan “Badan Perantara dan Penolong Kesengsaraan umat 

Islam di Palestina” dan memerintahkan seluruh cabang organisasi untuk 

mengumpulkan donasi untuk bangsa Palestina (nu.or.id, 2018).

Selanjutnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 

tahun 1945, para aktivis kemerdekaan Palestina sangat membantu dalam 

menggalang pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana ditulis 

oleh M. Zein Hassan, diplomat Indonesia yang datang ke Timur Tengah 

pada masa itu, para aktivis Timur Tengah, di antaranya Muhammad Ali 

Taher dari Komite Palestina, mendirikan Lajnatud Difa'i 'an Indonesia.

Lajnah atau komite ini mengadakan konferensi dan menghasilkan 

deklarasi yang mendesak pemerintah Mesir dan negara-negara Arab 

lainnya agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada 22 Maret 1946, 

Mesir pun memberikan pengakuannya kepada Indonesia dan kemudian 

diikuti oleh negara-negara Arab lainnya (Yulianti, et al. 2019). 

Dengan demikian, dukungan Indonesia kepada Palestina tidak bisa 

dilepaskan dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang memiliki hubungan 

erat dengan bangsa Palestina. Pemerintah Indonesia sejak Presiden 

Sukarno hingga Presiden Joko Widodo selalu mengambil kebijakan luar

negeri yang berpihak kepada Palestina dan secara konsisten menolak 
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normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina meraih 

kemerdekaannya. 

Di saat yang sama, Israel terlihat melakukan berbagai upaya untuk 

mengubah kebijakan luar negeri Indonesia. Pada bulan Desember 2020, 

seiring dengan upaya Presiden Trump mendekati sejumlah negara Arab 

agar menormalisasi hubungan dengan Israel, media massa ramai 

memberitakan bahwa Indonesia dan Israel juga sedang melakukan 

pembicaraan terkait normalisasi. Berita ini bersumber dari sumber-sumber

Israel, termasuk Menteri Intelijen Eli Cohen, yang kemudian diberitakan 

oleh tiga media Israel, yakni Yediot Ahronot, Jerusalem Post, dan Times 

of Israel. Jerusalem Post pada 13 Desember 2020 dengan mengutip sumber 

diplomatik Israel, menulis bahwa Oman dan Indonesia akan menjadi 

negara berikutnya yang mengumumkan sepakat membina hubungan 

diplomatik dengan Israel (Lazaroff, 2020). Sementara itu, Duta Besar 

Israel untuk Singapura secara terbuka juga mengharapkan dibukanya 

hubungan diplomatik Indonesia-Israel (CNN Indonesia, 2020). 

Secara resmi, pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara 

Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, membantah berita ini dan 

menyatakan “sama sekali tidak ada komunikasi antara Kementerian Luar 

Negeri dengan pihak Israel” (Wardah, 2020). Respon penolakan juga 

diberikan oleh banyak kalangan politisi dan ormas (interest groups).

Misalnya, Ketua DPR RI, Puan Maharani yang menyatakan, “Selama 

kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang 

Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang 

penjajahan Israel” (Republika, 2020). Pendapat senada juga disampaikan 

antara lain oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Ketua Komisi I 

DPR RI Meutya Hafidh, Wakil Ketua MPR  Hidayat Nur Wahid. Majelis 
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Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan PP 

Muhammadiyah. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa 

interest group, dalam hal ini ormas Islam dan partai politik,  juga 

memberikan dukungan kepada Palestina.

2. “Perang” Israel-Palestina di Media Sosial

Media sosial merupakan instrumen penting yang digunakan baik oleh 

Israel maupun para aktivis Palestina untuk menyebarluaskan informasi 

yang dari pihak mereka masing-masing.  Bagi militer Israel, pemanfaatan 

media sosial dalam konflik dapat menghasilkan pencapaian tujuan perang, 

atau mencegah musuh mencapai tujuannya. Sebaliknya, bagi aktivis atau 

milisi perjuangan Palestina, media sosial dapat dimanfaatkan untuk 

menggalang dukungan internasional dan melemahkan semangat musuh 

mereka (El Zein & Abusalem, 2015).

Namun demikian, Israel memiliki keunggulan sumber daya finansial, 

teknologi, dan manusia yang jauh di atas Palestina. Pada tahun 2008

misalnya, dalam serangan militer “The Cast Lead” ke Jalur Gaza, Israel 

juga memanfaatkan media sosial, untuk menyebarkan informasi, serta 

meminta dukungan dari komunitas online untuk mengatur agenda di media 

dan mengontrol persepsi pertempuran. Pemerintah Israel juga 

mengerahkan para siswa dan mahasiswa untuk mengakses platform media 

sosial dan menyebarluaskan kisah perang dalam versi Israel. Para imigran 

yang baru datang ke Israel juga didorong untuk menyebarkan berita positif 

mengenai Israel (El Zein & Abusalem, 2015). Sebaliknya, Israel 

mengontrol penuh informasi yang keluar dari Jalur Gaza dengan melarang 

masuknya jurnalis asing ke Gaza. Di saat yang sama, Israel Defense Forces 
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(IDF) Spokeperson's Unit membuka kanal YouTube yang menjadi satu-

satunya sumber berita mengenai Gaza (Ben-David, 2014).

Namun demikian, aktivis Palestina tetap berusaha memberikan 

perlawanan. Pada serangan tahun 2008 itu, meskipun terjadi pemblokiran 

media dan diputusnya jaringan listrik, warga Gaza akhirnya berhasil 

mengirim cuitan (tweets), video, dan foto melalui handphone mereka 

sehingga bermunculanlah informasi yang benar-benar berasal dari Gaza. 

Jurnalis Palestina di Gaza pun dapat diwawancarai melalui telepon atau 

Skype oleh media internasional. Mereka juga menggunakan blog untuk

memberitakan kondisi terbaru di Gaza. Dari luar Gaza, ribuan pendukung 

Palestina menggunakan bot Qassam Count yang secara otomatis bisa 

memperbaharui status, untuk memberikan laporan terbaru mengenai 

kondisi di lapangan (Ben-David, 2014).

Dalam serangan Israel ke Gaza Mei tahun 2021, kondisi digital 

sudah jauh berubah. Penduduk dunia, termasuk mereka yang berada di 

Palestina, jauh lebih intens dalam menggunakan sosial media. Oleh karena 

itulah, respons publik atas serangan Israel ke Gaza bulan Mei jauh lebih 

luas daripada masa-masa sebelumnya. Aksi-aksi demonstrasi pro-

Palestina terjadi di berbagai kota di Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan 

aksi demo besar-besaran, dihadiri lebih dari 20.000 massa, juga terjadi di 

Lincoln Memorial, Washington DC, tempat dimana biasanya para 

presiden terpilih AS berorasi setelah menang dalam pemilu. Massa 

meneriakkan yel-yel pro Palestina dan menyerukan agar pemerintah AS 

menghentikan bantuan dana hibah yang selama ini rutin diberikan kepada 

Israel setiap tahun. 

Pada periode 5-12 Juni 2021 terdapat 2,9 juta postingan di 

Instagram dengan tagar #freepalestine. Dengan tagar yang sama, ada 
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10.000 postingan di Facebook, dan frasa ini di-like 10.500 kali di Twitter. 

Frasa lainnya yang banyak digunakan di media sosial oleh pihak pro 

Palestina adalah occupied Gaza, colonialism, settler colonialism (Silkoff 

& Young, 2021). Para aktivis media sosial pro-Palestina mengalami 

pemblokiran akun atau penghapusan postingan, antara lain aktivis 

bernama Mohammed el-Kurd dihapus dan dituduh ‘melakukan ujaran 

kebencian’, meskipun yang dia posting adalah video yang memperlihatkan 

polisi Israel sedang melakukan aksi kekerasan, tanpa ada komentar 

pribadi. Para aktivis juga mengeluhkan dibatasinya persebaran postingan 

mereka atau dihapusnya grup-grup pro-Palestina di media sosial (Uddin, 

2021).

Di Indonesia, perdebatan pro-kontra antara netizen pendukung 

Palestina dengan netizen pendukung Israel juga terjadi. Salah satu akun 

pro-Palestina yang aktif memberikan penjelasan berbasis narasi akademis 

adalah Ulil Abshar Abdalla, seorang cendekiawan Muslim dari Nahdlatul 

Ulama. Antara lain pada tanggal 21 Mei 2021, Abdalla menulis di 

Facebook kritiknya atas argumen ‘pembelaan diri’ yang diberikan Israel 

(dan netizen pendukung Israel). Ulil mengutip argumen Ghassan Hage, 

seorang profesor antropologi dan teori sosial di University of Melbourne, 

Australia, yang mengatakan bahwa argumen ‘pembelaan diri’ (self-

defence) sering digunakan oleh para penjajah untuk menjustifikasi 

kekerasan yang mereka lakukan terhadap penduduk di tanah jajahan.

Sebaliknya, setiap perlawanan yang dilakukan oleh kaum terjajah akan 

dicap ekstremis, radikal, dan mereka dituduh lebih memilih kekerasan 

daripada perdamaian (Abdalla, 2021).

Lebih lanjut Abdalla menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi 

saat ini di Palestina-Israel adalah penyamaan (ekualisasi) antara kekerasan 
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yang dilakukan penjajah dengan yang dilakukan kaum terjajah. Ekualisasi

seperti ini, menurut Abdalla, salah kaprah karena posisi kedua pihak sudah 

sangat jelas berbeda, yaitu penjajah versus kaum terjajah. Selain itu, 

kekerasan kedua pihak memiliki level yang jauh berbeda satu sama lain. 

Israel adalah kekuatan militer terbesar di Timur Tengah, sementara 

Palestina tidak memiliki angkatan militer sama sekali. Yang dimiliki 

Palestina hanyalah aparat kepolisian dengan wilayah wewenang terbatas 

di Tepi Barat dan milisi dengan kekuatan senjata yang sangat minim 

(dibandingkan dengan postur militer Israel) di Gaza. 

Skala kekerasan yang dilakukan penjajah untuk membalas 

"kekerasan" si terjajah, selalu lebih besar. Serangan Israel atas Gaza 

dalam seminggu terakhir, menyebabkan lebih dari 212 penduduk 

sipil Palestina, termasuk 60 anak-anak, meninggal. Sementara, 

dipihak Israel, 10 orang meninggal karena roket Hamas (menurut 

laporan koran The New York Times per 17 Mei). Ini persis dengan 

apa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa kolonial di masa 

lampau. Demi "membalas," sang penjajah melakukan pembunuhan 

lebih banyak lagi (Abdalla, 2021).

Status Facebook Abdalla mendapat respon pro-kontra, antara lain 

terlihat dalam screenshot berikut ini.
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Dari tangkapan layar ini, ada beberapa poin yang dapat 

digarisbawahi, sebagai berikut,

1. Netizen yang mendukung tulisan Abdalla mengecam netizen pro-Israel 

dan menurut mereka, seharusnya netizen pro-Israel membaca argumen 

Abdalla. 

2. Netizen pro-Israel mengemukakan argumen bahwa ‘yang pribumi di 

Palestina adalah orang Yahudi’ sehingga yang dilakukan Yahudi-Israel 

bukanlah penjajahan dan berusaha menggiring opini publik, bahwa 

peperangan terjadi karena perilaku Hamas.

Klaim bahwa ‘Hamas adalah pihak yang bersalah’ sebenarnya 

telah terjawab dalam tulisan Abdalla (kekerasan penjajah versus kekerasan

kaum terjajah), namun netizen pro-Israel tetap mengulangi klaim tersebut. 

Klaim bahwa ‘Yahudi lebih berhak atas Palestina daripada orang Arab-

Palestina’ (dengan alasan bahwa ribuan tahun yang lalu, nenek moyang 

mereka hidup di sana) merupakan narasi yang sudah sejak lama 

disampaikan oleh Israel maupun para pendukungnya. Dalam perdebatan 

di media sosial bulan Mei 2021, narasi seperti ini sangat sering 

disampaikan oleh para netizen Indonesia pro-Israel. 

Perdebatan atas tulisan Abdalla dan kecaman yang diberikan oleh 

netizen pro-Israel terhadapnya diberitakan oleh tribunnews.com dengan 

judul “Balasan Menohok Gus Ulil, Tokoh NU yang Diserang Buzzer Israel 

Nusantara.” Dalam berita itu disebutkan:

Buzzer tersebut merupakan buzzer bayaran Israel dalam rangka 

kampanye menarik simpati masyarakat dunia terhadap Israel. 

Buzzer tersebut bisa dikenali dengan postingan-postingannya yang 

mendukung Israel atau membuat narasi yang bersimpati dengan 

warga Israel atas konflik dengan Palestina (Hasibuan, 2021)
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Aktivitas para netizen pro-Israel juga memunculkan polemik di 

antara politisi. Politisi PKS Hidayat Nur Wahid pada bulan Mei 2021 

memunculkan istilah “Zionis Nusantara”  dalam menyikapi kemunculan 

pendukung Israel di Indonesia. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera 

mengatakan sebutan ‘zionis nusantara’ dikaitkan dengan pihak yang 

mendukung serangan Israel terhadap warga Palestina. Pemunculan label 

ini dikritik oleh Wakil Ketua Umum PKB (dan menjabat sebagai Wakil 

Ketua MPR RI), Jazilul Fawaid. Menurutnya, ada sebagian pihak yang 

“ambil panggung dengan isu Palestina” (Safitri, 2021).

Penulis dan kader Muhammadiyah, Fahd Pahdepie, juga menyoroti 

kehadiran para buzzer Israel ini dalam tulisannya berjudul “Buzzer Israel”

yang dimuat di suaramuhammadiyah.id. Berikut ini kutipan tulisan 

Pahdepie.

Belakangan ini, di Indonesia, tiba-tiba muncul buzzer Israel. 

Sekelompok orang yang membenarkan penyerangan Israel atas

Palestina sembari menyalahkan Hamas di media sosial. Dalihnya, 

karena Hamas memprovokasi tentara Israel dan terus meluncurkan 

rudal. Jika orang-orang seperti ini hidup di zaman kolonial bangsa 

kita dulu, mungkin mereka akan menyalahkan Soedirman sambil 

membela Belanda hanya gara-gara Sang Jendral memilih jalur 

perang gerilya untuk mengusir penjajah itu. Orang-orang ini 

hanyalah para pecundang, pengecut, pengkhianat! (Pahdepie, 

2021).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan publik 

Indonesia pro-Israel memang nyata adanya. Pertanyaannya, seberapa 

banyak sebenarnya “buzzer Israel” ini di Indonesia dan seberapa besar 

pengaruh mereka dalam percakapan di media sosial? Pada bulan Mei 2021, 

Drone Emprit telah melakukan analisis terhadap big data percakapan 
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pengguna Twitter Indonesia mengenai isu Palestina-Israel.2 Pertanyaan 

awal yang diajukan dalam pemindaian adalah “bagaimana narasi dalam 

konflik Israel-Palestina ini” dan “bagaimana peta netizen Indonesia dalam 

percakapan tentang konflik ini?” Berikut ini peta SNA (Social Network 

Analysis) yang dihasilkan oleh Drone Emprit.

Peta SNA “Drone Emprit” dengan Kata Kunci “Palestina”

Sumber: Analisis SNA “Drone Emprit”

Peta SNA di atas menunjukkan bahwa dari tanggal 7-16 Mei 2021, 

cluster netizen yang menyebut kata “Palestina” sebagian besarnya terdiri 

dari netizen umum (netral) dan netizen pro-oposisi. Yang dimaksud 

‘oposisi’ adalah netizen yang berseberangan dengan pemerintah. 

Sementara itu, cluster netizen pro-pemerintah yang mencuit “Palestina” 

lebih kecil dibandingkan cluster pertama. Salah satu kesimpulan yang 

dapat diambil dari pemetaan SNA ini adalah bahwa netizen yang consern

terhadap isu Palestina terbagi tiga kelompok, yaitu:

 
2 Drone Emprit adalah sistem yang mampu memonitor dan menganalisis percakapan di 

media sosial dengan berbasis Artificial Intelligence dan Natural Learning Process (NLP). 

Pemilik “drone” ini adalah PT Media Kernel Indonesia. Hasil pemindaian untuk isu 

Palestina-Israel bulan Mei 2021 telah disebarluaskan ke publik dan dapat diakses di: 

https://pers.droneemprit.id/krisis-palestina-israel/
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1. Pro-oposisi: narasi netizen di kelompok ini sering mengaitkan kasus 

Palestina dengan politik dalam negeri. Salah satu contoh cuitan dari 

netizen pro-oposisi adalah @msaid_didu, “Negara Palestina saat ini 

“hilang” berawal dari masuknya Tenaga Kerja Asing secara masif. 

Saya ulangi “Masuknya TKA secara masif.”

2. Umum: narasi tidak dihubungkan dengan pro-kontra terhadap 

pemerintah Indonesia.

3. Pro-pemerintah.

Narasi atau cuitan yang lebih banyak di-retweet adalah narasi dari 

kalangan “umum” yang berisi penekanan bahwa konflik Palestina-Israel 

bukan soal agama, tapi HAM, keadilan, pendudukan, perampasan tanah, 

bahwa di sana bukan cuma Muslim, ada Kristen dan Yahudi juga, dan 

sejenisnya. Mereka menggunakan penjelasan-penjelasan singkat 

mengenai apa yang sedang terjadi, menggunakan gambar dan video.

Narasi seperti ini lebih luas gaungnya dan lebih banyak diterima publik. 

Berikut ini adalah data mengenai lima top influencer pada periode 7-16 

Mei yang mencuit dengan kata kunci “Palestina” sebagaimana yang 

dipetakan “Drone Emprit.”

Lima Top Influencer “Palestina”

Nama akun Referensi Politik Engagements

@MCAOps oposisi 17.628

@catchmeupid Netral/umum 13.699

@hidcom Netral/umum 7.302

@Solehsolihun Netral/umum 6.953

@maspiyuaja oposisi 4.918



230 Jurnal Majelis, Edisi 03, Desember 2021

Sumber: Analisis SNA “Drone Emprit”

Cuitan yang paling banyak disebarkan ulang (re-tweeted) adalah 

cuitan dari @catchmeupid (8.617 kali) yang berupa foto berisi teks yang 

memberikan penjelasan cukup lengkap mengenai apa latar belakang 

konflik Mei 2021. Gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa khas anak 

muda masa kini yang menyelipkan frasa-frasa berbahasa Inggris. Berikut 

ini dua foto di antaranya. 

Tangkapan Layar Cuitan Yang Paling Banyak Disebar Ulang

Sumber foto : @catchmeupid 10 Mei 2021

Di antara cuitan dari kelompok influencer pro-pemerintah menuduh 

bahwa kelompok pro-Palestina menggunakan isu Palestina untuk 

kepentingan politik dalam negeri. Misalnya, akun @FerdinandHaean3

milik aktivis politik Ferdinand Hutahaean mencuit: 

“Protes dong Arab Saudi, jgn ribut disini krn Indonesia tak punya 

hubungan diplomatik dengan Israel. Protesnya ke UAE, Qatar, dan 

negara2 Arab lainnya, jangan bikin ricuh disini hanya utk 

elektabilitas politik. Kita semua dukung Palestina tapi jgn gaduh 

disini”
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Hutahaean menulis cuitan itu ditujukan kepada akun @tifsembiring 

(Tifatul Sembiring, politisi PKS) yang sebelumnya mencuit:

“Israel laknatullah ‘alaihim menyerang orang berbuka puasa di 

masjidil Aqsha, 200 orang terluka ditembak. Semalam Gaza 

dibombardir, 21 orang meninggal, 300 orang terluka. Bangsa 

biadab... Tapi masih ada aja yg mau beteman sama Israel Masih ada 

aja yang mau berteman sama Israel.” 

Drone Emprit juga memindai foto dan video yang terkait dengan 

“Palestina” dan menemukan bahwa 112 gambar yang paling banyak 

dibagikan hampir semuanya memiliki nada positif, yaitu mendukung 

Palestina. Ada pula foto dan dan video yang bernada netral, menjelaskan 

apa yang terjadi, dan tidak membawa narasi yang menguntungkan 

propaganda Israel. Drone Emprit juga mendeteksi beberapa disinformasi 

berupa foto dan video bertujuan mendiskreditkan Hamas dan menggiring 

opini publik untuk tidak mengirimkan donasi kepada Palestina. 

Sementara itu, survei yang dilakukan oleh SMRC (Saiful Mujani 

Research and Consulting) memberikan temuan yang lebih detil mengenai 

opini publik atas konflik Palestina Israel. Survei dilakukan pada 18-21 Mei 

2021 dengan sampel 1203 responden dan pada 25-28 Mei 2021 dengan 

sampel 1201 responden. Margin of error diperkirakan +/- 2,9% pada 

tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Berikut ini 

beberapa grafik jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan 

krusial dari SMRC. 3

Pertama, penilaian publik atas ‘siapa yang bersalah dalam konflik 

ini’. Di antara mereka yang mengetahui konflik ini, 71% menilai bahwa 

 

3 https://saifulmujani.com/wp-content/uploads/2021/05/20210531-SMRC-Sikap-Publik-

Nasional-terhadap-Konflik-Israel-Palestina_Mei-2021_up-2.pdf
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Israel adalah pihak yang bersalah dan hanya 3% yang menilai Palestina 

sebagai pihak yang bersalah.

Sumber Grafik: SMRC (2021)

Kemudian, dalam menjawab pertanyaan mengenai pengakuan 

terhadap negara Israel dan Palestina, sebanyak 35% setuju bahwa negara 

Palestina dan Israel harus diakui dan keduanya hidup berdampingan. 

Sementara itu 41% menyatakan Israel tidak boleh diakui karena berdiri di 

atas tanah Palestina.

Sumber Grafik: SMRC (2021)

Pertanyaan yang terpenting (terkait dengan kebijakan luar negeri 

Indonesia), ternyata hanya 2% warga yang mengharapkan pemerintah 

memberikan dukungan kepada Israel, 48% mengharapkan pemerintah 

mendukung Palestina. Sebanyak 42% mengharapkan pemerintah 

membantu mencari jalan tengah untuk perdamaian kedua pihak. Dengan 



233Arah dan Kebijakan Luar Negeri Dalam Pokok-Pokok Haluan Negara

demikian, tidak ada pendapat mayoritas (50%) apakah pemerintah harus 

mendukung salah satu pihak, atau netral.

Sumber Grafik: SMRC (2021)

Selain itu, temuan lain dari survei SMRC adalah sebagai berikut.

 mayoritas (63%) warga yang mengetahui konflik ini menilai 

bahwa pemerintah Indonesia sejauh ini telah berperan besar/sangat 

besar dalam membantu penyelesaiakan konflik Israel-Palestina. 

 65% warga yang mengetahui konflik ini menilai bahwa ini adalah 

konflik Yahudi versus Islam

 74% warga yang mengetahui konflik ini yang beragama Islam 

menilai: Israel adalah pihak yang salah

 51% warga yang mengetahui konflik ini yang beragama non-Islam 

menilai: Israel adalah pihak yang salah.

 67% warga yang pemilih Jokowi menilai: Israel adalah pihak yang 

salah

 80% warga yang pemilih Prabowo menilai: Israel adalah pihak 

yang salah



234 Jurnal Majelis, Edisi 03, Desember 2021

 Publik pada umumnya cukup percaya bahwa pemerintah dapat 

berperan penting dalam membantu penyelesaian konflik Palestina-

Israel

4. Opini Publik dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap 

Palestina

Dari kedua jenis data (dari Drone Emprit dan SMRC) yang dipaparkan 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia 

masih pro-Palestina, meskipun memang terbukti adanya kemunculan 

orang-orang yang pro-Israel. Opini publik ini juga sejalan dengan 

pendapat dari interest groups, dalam hal ini Muhammadiyah, NU, dan 

partai-partai, yang secara terbuka menyatakan pembelaan pada Palestina 

dan menolak normalisasi hubungan dengan Israel. 

Indonesia adalah sebuah negara demokratis dengan populasi yang

sangat besar, yaitu sekitar 270 juta jiwa. Dalam negara demokratis besar, 

sebagaimana dijelaskan Mingst & Arreguin-Toft (2017), penetapan 

kebijakan luar negeri perlu dilakukan dengan menggunakan Model 

Pluralis, dimana opini publik menjadi salah satu determinannya. Dengan 

kata lain, pendapat publik seharusnya tercermin dalam kebijakan 

pemerintah, termasuk juga kebijakan luar negeri. Informasi mengenai 

pendapat publik bisa didapatkan melalui pemilihan langsung, jajak 

pendapat, atau pernyataan keprihatinan dari publik yang disampaikan 

melalui media massa. Dengan mempertimbangkan data SNA dari “Drone 

Emprit” dan survei SMRC yang menunjukkan bahwa opini publik 

mayoritas bangsa Indonesia masih mendukung Palestina,  langkah terbaik 

yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah tetap konsisten dengan 

kebijakannya selama ini yang pro-Palestina. 
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Mengingat keberadaan sebagian masyarakat yang pro-Israel, 

pemerintah juga perlu memberikan edukasi atau penjelasan rasional atas 

kebijakan luar negeri yang diambil. Dalam menyikapi opini netizen pro-

Israel, yang di antaranya menggunakan klaim ‘pembelaan diri’ dan 

menyalahkan perjuangan bersenjata warga Palestina, pemerintah 

sebenarnya secara tidak langsung telah memberikan penjelasan. Dalam 

pidatonya di depan Majelis Umum PBB tanggal 20 Mei 2021, Menlu 

Retno telah menjelaskan poin-poin utama sebagai berikut (kemlu.go.id, 

2021).

1. Perang ini adalah perang asimetris.

“Kita semua memahami bahwa konflik ini bersifat asimetris, 

antara Israel, Negara Penjajah dan penindas dan bangsa 

Palestina, yang diduduki, yang terus menerus ditindas. 

Penjajahan adalah inti masalahnya.”

2. Israel secara resmi telah dinyatakan melanggar hukum internasional.

“Pendudukan dan agresi Israel yang terus berlangsung tidak 

hanya patut dikecam tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran 

berat hukum internasional yang memerlukan aksi dari kita.”

3. Israel melakukan kejahatan kemanusiaan yang mengorbankan nyawa 

warga Palestina

“Setiap menit yang kita lewatkan disini untuk berbicara, pada 

saat yang sama dapat berarti hilangnya nyawa rakyat Palestina.”

4. Perdamaian hanya bisa diwujudkan bila penjajahan dihentikan dan 

keadilan ditegakkan.

“Negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan 

perdamaian yang adil dan komprehensif, berdasarkan “two-state 

solution" dan sejalan dengan parameter internasional yang telah 

disetujui. ...Kita harus menghentikan upaya sistematis Negara 
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Penjajah yang bisa saja tidak meyisakan apapun untuk 

dirundingkan.”

D. KESIMPULAN

Serangan Israel terhadap Palestina bulan Mei 2021 menunjukkan pola 

baru di media sosial Indonesia, yaitu munculnya suara-suara yang pro-

Israel. Penelitian mengenai opini publik perlu dilakukan karena opini 

publik memiliki posisi penting sebagai salah satu sebagai determinan 

dalam pembentukan kebijakan luar negeri, di samping interest group,

multinational corporation, dan gerakan massa. Penelitian ini didasarkan 

pada Model Pluralis dalam penetapan kebijakan luar negeri yang 

dikemukakan Neack (2008) dan Mingst & Arreguin-Toft (2017). Temuan 

penelitian ini adalah mayoritas opini publik Indonesia masih pro-Palestina, 

meskipun suara-suara pro-Israel juga semakin banyak muncul. Opini 

publik ini sejalan dengan suara-suara dari interest group (ormas dan partai 

politik). Oleh karena itu, kebijakan terbaik yang perlu diambil pemerintah 

Indonesia adalah tetap konsisten dengan kebijakan luar negerinya selama 

ini, yaitu memberikan dukungan penuh kepada Palesina dan menolak 

normalisasi hubungan dengan Israel. 

Sebagai refleksi akhir dari penulis, perlu dicatat bahwa opini publik 

dalam isu Palestina harus tetap menggunakan parameter utama nilai dan 

moral bangsa Indonesia, yang tercantum dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945, yaitu “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan 

oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” dan 

Indonesia berkewajiban untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Dengan 

demikian, ketika muncul opini publik yang tidak sejalan dengan nilai 
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keyakinan dan moral bangsa, tentu tidak tepat untuk diakomodasi oleh 

pemerintah. 
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