
sebagai basis dari pembica-
raan perundingan. Thomas 
L. Friedman adalah orang 
yang menulis soal basis 
pembicaraan, yang disebut 
sebagai “Kerry Plan”, di 
situs New York Times edisi 
28 Januari 2014 dalam 
kolom berjudul “Why Kerry 
Is Scary”.

Menurut Friedman, 
“Kerry Plan”—yang secara 
resmi belum diumumkan—
diperkirakan berisi seruan 
kepada dua pihak yang 
berseteru agar mengakhiri 
konflik dan semua klaim-
nya selama ini, yang diikuti 
dengan penarikan mundur 
Israel secara bertahap dari 
Tepi Barat (sesuai dengan 
garis batas sebelum perang 
1967), dengan pengatur-
an masalah keamanan di 
Lembah Yordania. 

Penarikan Israel ini tidak 
termasuk blok permuki-
man Yahudi yang sudah 
ada di sana, tapi Israel 
diminta mengkompensa-
sinya dengan lahan milik 
Israel. Kerry Plan juga akan 
meminta agar Yerusalem 
Timur menjadi ibu kota 
Palestina. Sebagai gantinya, 
Palestina mengakui Israel 
sebagai negara Yahudi. 
Rencana Kerry ini tidak 
menyertakan hak kembali 
para pengungsi Palestina 
yang terusir dari Israel.

Meski Kerry Plan baru 
mencuat akhir bulan lalu, 

sejumlah gagasannya 
sudah disampaikan 
kepada Netanyahu 
dan Abbas. Palestina 
memberi sinyal tak 
mau mengakui Israel 
sebagai negara Yahudi. 
Israel menunjukkan 
keengganan serupa 
dengan mengatakan 

bahwa Israel tak 
wajib mengikuti 
semua usulan 
Kerry.

Pesimisme atas 
nasib perun-

dingan damai 

yang dimulai Juli 2013 itu 
kian kuat setelah sejumlah 
politikus Israel bereaksi 
keras atas pernyataan “boi-
kot” John Kerry. Ini bermu-
la dari pernyataan Kerry 
di konferensi keamanan di 
Muenchen, yang mengata-
kan gagalnya pembicaraan 
damai  akan mendorong 
adanya boikot terhadap 
Israel untuk menekannya 
agar mengakhiri pendu-
dukannya di Tepi Barat. 
“Anda lihat, untuk Israel 
ada peningkatan kampanye 
delegitimasi yang telah ter-
bangun. Ada pembicaraan 
tentang boikot dan hal seje-
nisnya,” kata Kerry.

Menteri Ekonomi Israel 
Naftali Bennett menyebut 
pernyataan itu sebagai 
sikap “anti-Semit.” Anggota 
parlemen Israel, Tzipi 
Hotovely, menganggap-
nya sebagai upaya mene-
ror Israel. Wakil Menteri 
Pertahanan Israel Danny 
Danon mengibaratkan per-
nyataan itu, Kerry seperti 
“menempelkan pistol ke 
kepala Israel.” Netanyahu, 
dalam sidang kabinet 2 
Februari 2014, mengatakan, 
“Upaya memaksakan boi-
kot terhadap Israel tidak 
bermoral dan tidak adil.” 

Jen Psaki, juru bicara 
Kementerian Luar Negeri 
AS, memperingatkan 
politikus di Tel Aviv dan 
memintanya menangkap 
secara akurat pernyataan 
Kerry. Tzipi Livni, kepala 
juru runding yang juga 
Menteri Hukum Israel, 
membelanya dan menyebut 
pernyataan Kerry sebagai 
“bentuk keprihatinan” atas 
masa depan Israel.

Ketegangan terbaru ini 
merupakan tanda kian 
kerasnya perselisihan 
dua sekutu soal perun-
dingan damai. Negosiasi 
Israel-Palestina seperti-
nya membutuhkan lebih 
banyak waktu dari teng-
gat Washington. Tentu saja 
bukan hanya karena aura 
ketegangan setelah keluar-
nya kata “boikot” itu, tapi 
juga lantaran mengingat 
masih menganganya per-
bedaan atas sejumlah isu 
krusial dalam konflik yang 
berlangsung lebih dari lima 
dekade tersebut.
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Pengamanan 
di Lembah Yordania

Israel menginginkan tentaranya 
tetap ada di wilayah yang melintasi 
Yordania dan Tepi Barat ini untuk 
melindungi negaranya dari potensi 
serangan musuh-musuhnya. John 
Kerry, kabarnya, berkompromi dengan 
memberi waktu sampai 10 tahun bagi 
tentara Israel untuk tetap di sana. Pa-
lestina menolak ide itu. Kabar terbaru, 
Palestina mengusulkan agar tentara 
Israel bisa berjaga di sana hanya untuk 
lima tahun, dan pasukan NATO boleh 
berada di sana selama diperlukan.

SOAL 
ISRAEL-
PALESTINA

KERRY 
PLAN 

❜

❜

Rencana Kerry ini 
tidak menyertakan hak 
kembali para pengungsi 
Palestina yang terusir 
dari Israel.

T
enggat yang ditetap-
kan Amerika Serikat 
untuk menyelesaikan 

perundingan damai Israel-
Palestina kian dekat: April 
2014. Di tengah pesimisme 
bahwa perundingan ini 
akan membuahkan hasil, 
Menteri Luar Negeri AS 
John Kerry tetap dengan 
sikapnya. “Saya punya 
harapan, dan kami akan 
terus bekerja untuk itu,” 
kata Kerry di sela kon-
ferensi keamanan yang 
berlangsung di Muenchen, 
Jerman, 1 Februari lalu.

Kerry menjadikan penye-
lesaian konflik Israel-
Palestina sebagai prioritas 
utama politik luar negeri-
nya sejak ia menjadi dip-
lomat nomor 1 Presiden 
Barack Obama, tahun lalu. 
Hingga Januari lalu, Kerry 
setidaknya 10 kali ke Timur 
Tengah untuk urusan ini: 
ke Tel Aviv untuk bertemu 
dengan Perdana Menteri 
Israel Benyamin Netanyahu 
serta ke Ramallah untuk 
menemui Presiden Otoritas 
Palestina Mahmud Abbas.

Beberapa pekan ke depan, 
Kerry dijadwalkan akan 
kembali ke Timur Tengah 
dan kabarnya akan menyo-
dorkan kerangka perjanjian 

TIGA ISU KUNCI

Yerusalem Timur, 
Ibu Kota Palestina 

Pemerintah Israel sebelumnya 
menyatakan tidak bersedia membagi 
Yerusalem serta menjadikannya pusat 
politik dan keagamaan orang Yahudi. 
Dalam Undang-Undang Dasar Israel 
1980 dikatakan, “Yerusalem, utuh 
dan menyatu, adalah ibu kota Israel”. 
Palestina menginginkan daerah ini 
sebagai ibu kota masa depannya, 
yang sebelumnya dikuasai Yordania, 
sebelum dicaplok Israel dalam perang 
1967.

Pengakuan Negara Yahudi dan 
Hak Kembali 

Israel ingin diakui sebagai negara 
Yahudi, tapi Palestina menolaknya. 
Palestina khawatir pengakuan ini 
mengabaikan hak warga Arab-Israel 
yang sudah ada di sana dan menye-
babkan gugurnya hak kembali warga 
Palestina ke Israel. Israel menolak 
gagasan bahwa pengungsi Palestina 
dari perang sebelumnya mendapatkan 
“hak kembali” ke kampung halaman 
mereka di Israel dan menyebut ini 
sebagai perangkat untuk menghancur-
kan negara Israel secara demografi.
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