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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kawasan Timur Tengah dianggap sebagai salah satu kawasan yang tidak 

stabil di dunia. Berbagai kejadian mulai dari konflik internal suatu negara, konflik 

antar negara di kawasan hingga konflik yang melibatkan negara-negara luar yang 

memiliki kepentingan, menjadikan setiap persoalan yang muncul di sana menjadi 

isu internasional yang sulit dicari penyelesaiannya. 

Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang dikenal adikuasaselalu ikut 

berperan dalam mengambil kebijakan terkait dengan konflik di kawasan Timur 

Tengah karena adanya kepentingan AS terhadap suatu negara atau di kawasan 

sehingga dibuatlah kebijakan luar negeri. Salah satu negara yang menjadi tujuan 

pembuatan kebijakan luar negeri AS adalah Suriah yang dilatarbelakangi oleh 

konflik yang telah banyak menelan korban jiwa. 

Konflik Suriah telah berlangsung sejak tahun 2011 yang diawali oleh protes 

yang dilakukan oleh masyarakat Suriah yang menuntut agar Bashar Al Assad 

mundur dari kursi pemerintahan.
1
 

Konflik yang terjadi di Suriah sejak awal sampai sekarang menjadi sangat 

kompleks karena lambannya respon pemerintah membuat protes semakin meluas, 
                                            
1
Konflik yang terjadi di Suriah berawal dari demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok oposisi 

pemerintahan Bashar Al Assad pada bulan Maret 2011 yang memprotes pemerintahan Bashar Al 

Assad yang otoriter dan menuntut agar turun dari jabatannya. Yang kemudian disusul dengan 

rentetan-rentetan konflik yang berkelanjutan sampai dilakukannya serangan senjata kimia di 

Damaskus pada tanggal 21 Agustus 2013 lalu. 

Anup Kaphle, “Timeline: Unrest in Syria”, The Washington Post (17 Desember 2013) 

Sumber: http://apps.washingtonpost.com/g/page/world/timeline-unrest-in-syria/207/ 

Diakses tanggal 6 November 2013. 
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kini bukan hanya mengenai isu politik menuntut agar Bashar turun dari 

pemerintahan, banyaknya korban jiwa makin membuat situasi konflik semakin 

kompleks. 

Salah satu bentuk kebijakan AS dalam konflik Suriah adalah kebijakan 

serangan militer terhadap rezim Assad yang dilatarbelakangi oleh  serangan 

senjata kimia yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2013 di daerah Ein Tarma, 

Damaskus yang menewaskan kurang lebih 1.300 warga sipil. Menurut laporan 

dari tim penyelidik PBB bahwa telah ditemukan roket artileri tipe M-14 yang 

mengandung bahan kimia gas sarin.
2
 

Dengan adanya tragedi dari penggunaan senjata kimia di Damaskus 

dijadikan AS sebagai bukti bahwa pemerintahan Bashar Al Assad telah melewati 

batas atau “red-line”
3
 dari aturan hukum internasional mengenai kepemilikan 

senjata kimia, serangan senjata kimia ini juga dijadikan momentum oleh AS untuk 

mengintervensi konflik Suriah. 

Obama kemudian mengajukan proposal kepada Kongres Internasional 

perihal permintaan persetujuan dunia internasional untuk melakukan serangan 

militeruntuk menghentikan penggunaan senjata kimiaserta mengurangi 

kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat dari penggunaan senjata kimia 

inidi masa yang akan datang.
4
 Selain itu, penggunaan senjata kimia Suriah 

                                            
2
“Syria Chemical Attack: What We Know.”, BBC (24 September 2013) 

Sumber: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23927399 

Diakses tanggal 5 November 2013. 
3
Red-line adalah kata ungkapan yang diserap dari bahasa Ibrani dan Inggris, yang berarti batas 

aman yang sudah tidak bisa ditolerir lagi.  

Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Red_line_(phrase) 

Diakses tanggal 5 Mei 2014 
4
Catherine E. Shoichet and Tom Watkins, “Strike Againts Syria. Obama Wants it, but Wants 

Congress To Vote.”, Edition CNN (1 September 2013) 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23927399
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_line_(phrase)
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dianggap menjadi sebuah ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat dan 

sekutunya.
5
 Dengan adanya serangan militer ke Suriah diharapkan mampu untuk 

mencegah Bashar Al Assad agar tidak lagi menggunakan senjata kimia. 

Merespon proposal AS, Rusia sebagai sekutu Suriah kemudian mengajukan 

proposal alternatif agar tidak dilakukannya serangan militer ke Suriah
6
, yakni 

usulan agar Suriah menyerahkan senjata kimia yang dimilikinya kepada Badan 

Pengawas Internasional dan kemudian disambut baik oleh pihak rezim Bashar Al 

Assad sekaligus menyetujui pemusnahaan senjata kimia yang diidentifikasi 

sebagai gas sarin yang digunakan di sekitar kota Damaskus. 

Situasi yang tengah berlangsung di Suriah sangatlah rumit karena setiap 

kebijakan AS yang akan diterapkan di sana harus diperhitungkan sisi untung dan 

ruginya.Berdasarkan analisa yang penulis jabarkan, maka penulis tertarikuntuk 

melakukan penelitian ini dengan tujuan untukmengetahuibagaimana sebenarnya 

kepentingan AS dibalik kebijakannya untuk melakukan serangan militer ke Suriah 

pada rezim pemerintahan Bashar Al Assad. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan 

ini adalah „Bagaimana kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Suriah pada 

rezim pemerintahan Bashar Al Assad.” 

1.3. Tujuan Penelitian 

                                                                                                                        
Sumber: http://edition.cnn.com/2013/08/31/world/meast/syria-civil-war/ 

Diakses tanggal 1 Januari 2014 
5
“Syria Crisis: Obama Wins Backing For Military Strike.” BBC (3 September 2013) 

6
“U.S: Russia Agree on Syria U.N Chemical Arms Measure”, Reuters (26 September 2013) 

Sumber:http://www.reuters.com/article/2013/09/26/us-un-assembly-syria-resolution-

idUSBRE98P1AJ20130926 

Diakses tanggal 1 Januari 2014 

http://edition.cnn.com/2013/08/31/world/meast/syria-civil-war/
http://www.reuters.com/article/2013/09/26/us-un-assembly-syria-resolution-idUSBRE98P1AJ20130926
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Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui : 

Bagaimana kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Suriah pada rezim 

pemerintahan Bashar Al Assad. 

1.4. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

ini yakni pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ken Sofer.
7
 Dalam jurnal 

ini dijelaskan bahwa AS telah lama menahan diri untuk tidak ikut terlibat dalam 

konflik Suriah walaupun mendapat permintaan untuk melakukan intervensi militer 

melawan rezim Bashar Al Assad. 

Meskipun mayoritas dari dunia internasional dan pembuat kebijakan AS 

setuju untuk menyingkirkan Bashar Al Assad dari kursi kekuasaan tapi ada juga 

yang tidak setuju untuk menyingkirkan Bashar Al Assad dari kekuasaan sebagai 

satu-satunya cara untuk mengatasi konflik di Suriah. Gagal untuk mengatasi efek 

dari kebijakan-kebijakan yang berkisar pada kepentingan nasional AS di Suriah 

bisa mengakibatkan bencana bagi AS dan sekutunya. 

Tekanan dari komunitas internasional yang mendesak agar AS melakukan 

tindakan yang diperlukan dalam mengatasi konflik di Suriah membuat para 

pembuat kebijakan AS menyetujui usulan untuk menyingkirkan rezim 

pemerintahan Bashar Al Assad. Di sisi lain, dengan disingkirkannya rezim Assad 

dari pemerintahan Suriah bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan 

konflik internal di negara tersebut. 

Kesalahan dalam membuat kebijakan bukan hanya akan berdampak pada 

                                            
7
Ken Sofer, 14 Agustus 2012, Next Steps in Syria : A Look at U.S Priorities and Interests. Center 

For American Progress.pdf 
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AS saja tapi juga kepada sekutunya,seharusnya kebijakan yang akan diambil oleh 

AS tidak hanya terpusat pada jatuhnya rezim Bashar Al Assad saja namun juga 

harus memperhitungkan aspek-aspek lain yang merupakan bagian dari 

kepentingan AS di kawasan. 

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Tuniyati.
8
 

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa AS beserta sekutunya Arab Saudi, Qatar, 

Turki, dan beberapa negara-negara di kawasan Timur Tengah yang dekat 

hubungannya dengan AS mendukung kelompok oposisi di Suriah. AS dan 

sekutunya ini menggalang dukungan dari negara-negara lain dengan melakukan 

berbagai pertemuan untuk mengecam pemerintahan Bashar Al Assad yang 

dituding melakukan pembantaian terhadap warga sipil dan kelompok 

pemberontak atau oposisi di Suriah. 

Arab Saudi, Turki dan Qatar dengan persetujuan AS gencar memasok dan 

memberikan persenjataan dan dukungan dana terhadap kelompok-kelompok 

pemberontak Suriah. Selain kelompok pemberontak yang mendapatkan dukungan 

dari negara-negara lain, pemerintahan Bashar Al Assad pun juga mendapat 

dukungan dari negara lain yang dekat dengan Suriah seperti Rusia dan Cina. 

Menurut Alexander Golts pengamat independen Rusia, dukungan yang 

diberikan Rusia dan Cina terhadap Suriah karena basis ideologi. Selain itu 

keputusan Rusia untuk memveto Suriah di dewan keamanan PBB karena 

merupakan bagian dari usaha Rusia untuk menjaga Al Assad sebagai mitra 

strategis di kawasan termasuk menjaga pangkalan militer mereka. 

                                            
8
Tuniyati, 2013. Kebijakan Iran Dalam Mendukung Pemerintahan Bashar Al Asaad Dalam Konflik 

Suriah. Universitas Muhammadiyah Malang.  
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Langkah yang diambil oleh AS dengan menggalang kerjasama dari berbagai 

negara sekutunya di kawasan belum bisa memberikan kemudahan bagi AS untuk 

menjatuhkan rezim pemerintahan Bashar Al Assad sebagai tujuan awal dari 

berbagai kebijakan-kebijakan AS yang telah ditempuh sebelumnya. 

Yang ketiga adalah penelitian  yang dilakukan oleh NurIrfaniyah.
9
 Dalam 

penelitian ini dijelaskan bahwa cadangan produksi minyak AS yang terletak di 

Meksiko dan Laut Utara semakin menurun dan diperparah oleh situasi di Irak 

yang semakin memburuk pasca perang Irak pada tahun 2003, di mana Irak 

dianggap sebagai lokasi cadangan minyak bumi terbesar kedua di dunia. Karena 

kekhawatiran akan hal itulah maka AS membuat kebijakanterkait dengan 

kepentingannya dalam konflik Darfur di Sudan. 

Sudan merupakan negara penghasil minyak yang tidak tanggung-tanggung 

yaitu secara umum negara ini memiliki sekitar 631,5 juta barel dan memproduksi 

minyak mentah sebanyak 500.000 barel per hari yang sebanyak delapan puluh 

persennya dihasilkan oleh Sudan Selatan. 

Namun ternyata Amerika Serikat tidak berhasil untuk mencapai kepentingan 

nasionalnya yaitu untuk menguasai sebagian besar aset minyak yang ada di Sudan 

dengan menggunakan instabilitas politik Sudan karena konflik–konflik yang 

berkepanjangan. Kebutuhan Amerika Serikat sangatlah tinggi terhadap minyak 

untuk menjadikan negaranya lebih kuat karena secara jelas dapat dilihat bahwa 

siapa pun yang menjadi penguasa minyak maka dia yang akan menguasai dunia. 

Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Alfred B. 

                                            
9
NurIrfaniyah, 2011. Kepentingan Amerika Serikat Dalam Mengintervensi Konflik Darfur di 

Sudan. Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Fredos.
10

 Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa sejak kematian Hafiz Al Asaad pada 

tahun 2000 seolah menghilangkan figur utama Suriah di kawasan. Putranya dan 

juga pewaris Suriah yang menggantikan dirinya, Bashar Al Assad tidak muncul 

sebagai sosok seorang penguasa yang tak tertandingi seperti yang telah 

dipersiapkan oleh ayahnya. Walaupun hubungan kerjasama antara AS dan Suriah 

telah terjalin sejak tahun 1990-an. 

Kerjasama antara AS dan Suriah terjalin dalam beberapa aspek yaitu 

pengembangan persenjataan, peralatan perang, proyek pengembangan senjata 

kimia dan biologi, nuklir, peluru, senjata dengan teknologi maju, dan keuangan. 

Hubungan kerjasama dua negara ini juga terjalin dari segi politik karena Suriah 

memiliki kaitan dengan perang Iraqsalah satunya bertindak sebagai infiltran atau 

penyusup dalam perang Iraq dan terlibat dalam usaha membasmi organisasi 

teroris Al Qaeda. 

Acuan penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Leon 

T. Hadar.
11

 Dalam penelitian ini dijelaskan pertemuan antara Sekretaris Negara 

AS Condoleezza Rice dan Menteri Luar Negeri Suriah Walid Al Moalem dalam 

konferensi internasional Iraq pada tanggal 4 Mei 2007, pertemuan ini adalah 

pertemuan tingkat tinggi pertama dalam dua tahun. Yang bertujuan untuk menjalin 

kerjasama antara  Washington dan Damascusdan dianggap sangat penting untuk 

mempercepat kepentingan Amerika Serikattermasuk masa depan Irak, mengenai 

prospek jangka panjang dengan negara tetangga yaitu Libanon dan perdamaian 

                                            
10

Alfred B. Fredos, 2006. Jurnal Syria: U.S Relations and Bilateral Issues, CRS Issue Brief for 

Congress.pdf  
11

Leon T. Hadar, 2007. Jurnal A Diplomatic Road To Damascus: The Benefit of U.S Engagment 

with Syria. Independent Policy Report.pdf  
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antara Israel dan Palestina. 

Pemerintahan Bush ingin membuat „hubungan yang lebih baik‟ dengan 

rezim yang bertentangandengan kebijakan AS di kawasan seperti Suriah,bila 

gagasan ini ditolak oleh Suriah maka hal itu dianggap sebagaihasil dari 

perkembangan diplomatikantara kedua negara yang direspon oleh Suriah dan bila 

gagasan ini diterima maka hal itu merupakan salah satu keberhasilan terobosan 

strategi AS. 

Setelah pembunuhan Perdana Menteri Libanon Rafiq Al Hariri pada 

tanggall 4 Februari 2005 kontak antara Washington dan Damascus terputus, 

kemudian pemerintahan Bush bekerjasama dengan Uni Eropa, Prancis, Arab 

Saudi, merancang kebijakan untuk mengisolasi rezim yang dipimpin oleh Asaad. 

Merespon kematian Perdana Menteri Libanon, Assad dan anggota 

pemerintahan Suriah lainnya tidak ingin ikut campur dalam urusan ini tetapi 

investigasi oleh komisi United Nations (UN) menemukan bahwa staff senior 

pemerintah Suriah sepertinya terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kebijakan ini 

merupakan salah satu pendekatan AS untuk membantu pemerintahan Libanon 

yang dipimpin oleh Fouad Siniora untuk memperluas kekuasaan di seluruh 

wilayah Libanon dan memperkuat pondasi demokrasi. 

Figur „seorang‟ Suriah saat itu ada bermacam-macam yakni kecurigaan 

dunia apakah Suriah adalah rekan dalam peperangan terhadap terorisme atau 

asisten dalam negara Axis of Evil.
12

 Pendekatan-pendekatan yang dilakukan AS 

                                            
12

Axis of Evil adalah metafora yang digunakan oleh Presiden George W. Bush untuk 

merepresentasikan Iran, Iraq, dan Korea Utara yang dianggap sebagai negara dengan pemerintahan 

yang  mendukung terorisme serta membuat senjata pemusnah massal. Dalam artikel The Middle 
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terhadap Suriah pun juga tidak terlepas dari hubungan kerjasama Suriah-Iran. 

Dengan adanya tuduhan keterlibatan dalam pembunuhan Hariri adalah salah satu 

langkah pembuatan kebijakan AS untuk menjatuhkan rezim otoriter Bashar Al 

Assad seperti Revolusi Cedar yang didukung AS di Libanon. 

Namun ternyata resolusi yang diberikan oleh PBB justru menarik kembali 

tuduhan terhadap pemerintahan Bashar mengenai keterlibatannya dalam 

pembunuhan Hariri dan pada tanggal 26 April 2005 tentara pemerintah Suriah 

telah dikembalikan ke negaranya. 

Hal yang membuat penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya ada pada kepentingan AS dibalik pembuatan kebijakan luar 

negerinya, yakni menyangkut masalah keamanan sekutunya di kawasan Timur 

Tengah. Sementara pada penelitian-penelitian sebelumnya, para peneliti terdahulu 

membahas mengenai kebijakan luar negeri 

AS di Suriah untuk melengserkan Bashar dari kursi pemerintahan. 

 

 

 

TABEL 1.1 POSISI PENELITIAN 

 

                                                                                                                        
East Journal: What the Axis of Evil Metaphore Did to Iran.pdf by Daniel Heradstveit and G. 

Matthew Bonham.  
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1 Jurnal : 

Next Steps in Syria : A 

Look at U.S Priorities 

and Interests. (14 

Agustus 2012) 

 

Oleh : Ken Sofer 

Jenis Penelitian : 

Deskriptif 

Keterlibatan AS dalam 

konflik Suriah dikarenakan 

adanya tekanan dari dunia 

internasional yang 

mendesak AS untuk segera 

mengambil tindakan untuk 

menghentikan konflik di 

Suriah, namun kebijakan 

yang dibuat oleh AS yang 

hanya terpusat pada 

jatuhnya rezim Bashar Al 

Assad bisa saja justru 

merugikan AS dan negara 

sekutunya, seharusnya AS 

bisa membuat kebijakan 

yang juga terpusat pada 

kepentingan nasional 

maupun regionalnya. 

2 

 

 

Skripsi : 

Kebijakan Iran Dalam 

Mendukung 

Pemerintahan Bashar 

Al Assad Dalam 

Teori dan Konsep : 

Konstruktivis 

 

AS beserta negara sekutu 

mendukung kelompok 

oposisi di Suriah untuk 

melengserkan Bashar Al 

Assad dari pemerintahan. 
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Konflik Suriah. 

 

Oleh : Tuniyati 

Dengan tuduhan telah 

melakukan pembantaian 

terhadap warga sipil 

disamping itu Suriah justru 

mendapatkan dukungan dari 

Rusia dan Cina dengan 

alasan kesaaman ideologis. 

Ternyata kebijakan AS 

dengan menggalang 

kerjasama dengan negara-

negara sekutunya belum 

bisa menjatuhkan rezim 

pemerintahan Bashar Al 

Assad yang menjadi tujuan 

awal dari kebijakan-

kebijkaan AS sebelumnya. 

3 Skripsi : Kepentingan 

Amerika Serikat 

Dalam Mengintervensi 

Konflik Darfur di 

Sudan. 

 

Oleh : Nur Irfaniyah 

Teori : Realisme Klasik 

Konsep : Kepentingan 

Nasional 

AS memanfaatkan konflik 

internal yang terjadi di 

Darfur, Sudan sebagai 

kesempatan semata untuk 

mendapatkan kepentingan 

nasionalnya di negara 

tersebut yaitu minyak. 
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Karena ketidakstabilan 

situasi di Irak yang 

dianggap sebagai cadangan 

minyak terbesar kedua di 

dunia sehingga AS 

mengarahkan kebijakannya 

terhadap Sudan. Namun 

tidak jelas keberhasilan dari 

kebijakan AS ini karena 

konflik-konflik internal 

yang berkepanjangan yang 

belum jelas kapan 

selesainya. 

4 

 

Jurnal : 

Syria: U.S Relations 

and Bilateral Issues, 

CRS Issue Brief for 

Congress. (13 Maret 

2006) 

 

Oleh : Alfred B. 

Prados 

 

Jenis Penelitian : 

Deskriptif 

 

Level Analisa : 

Negara-bangsa 

AS telah menjalin hubungan 

kerjasama dengan Suriah 

sejak pemerintahan Hafiz Al 

Asaad atau sekitar tahun 

1990an namun ketika beliau 

meninggal dan digantikan 

oleh putranya Bashal Al 

Asaad, hubungan kerjasama 

kedua negara ini tidak 

selancar dulu. Kerjasama 
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yang terjalin oleh keduanya 

tak lepas dari kepentingan 

ekonomi, politik dan militer 

AS. 

5 Jurnal : 

A Diplomatic Road to 

Damascus : the 

Benefit of U.S 

Engagement with 

Syria. 

 

Oleh : Leon T. Hadar 

Jenis Penelitian : 

Deskriptif 

Konsep : 

Foreign Policy 

AS menempuh berbagai 

cara untuk mengisolasi 

bahkan menjatuhkan rezim 

pemerintahan Bashar Al 

Assad karena menolak 

diberlakukannya kebijakan 

AS di kawasan Timur 

Tengah, salah satu cara AS 

adalah dengan menuduh 

kalau ada staff senior 

pemerintah Suriah yang 

terlibat dalam pembunuhan 

Perdana Menteri Libanon. 

Namun setelah melalui 

berbagai penyelidikan, 

resolusi PBB menyatakan 

bahwa pemerintahan Bashar 

Al Assad tidak terlibat 

dalam pembunuhan Perdana 
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1.5. Landasan Teori dan Konsep 

1.5.1. Teori Regional Security Complex 

Teori ini mulanya diperkenalkan oleh Barry Buzan dan Ole Waever pada 

tahun 2003 dalam buku yang berjudul Regions and Powers: The Structure of 

International Security. Konsep dari Regional Security Complex meliputi 

bagaimana sekumpulan sektor keamanan yang berada di kawasan, hal-hal yang 

menyangkut masalah keamanan tidak akan pernah jauh dari suatu negara oleh 

karena itu kebanyakan hal-hal yang menjadi ancaman terjadi di kawasan. 

Keamanan tiap-tiap negara di suatu kawasan yang samasaling berkaitan 

dengan keamanan negara yang lainnya dan sering kali timbul ketergantungan 

antar negara (masalah keamanan) di dalam kawasan.
13

 

Dalam buku Regions and Powers, dijelaskan bahwa pola dari keamanan 

regional berhubungan dengan sistem  internasional, masyarakat internasional, dan 

masyarakat dunia yang berkaitan dengan kekuasaan global. Maksudnya adalah 

dunia ini terbagi ke dalam „kawasan‟ dan „kekuasaan‟ dengan pusat kekuasaan 

terletak pada Amerika Serikat sedangkan rangkaian dari kekuasaan tersebut 

terletak pada Uni Eropa, Jepang, Cina, Rusia dan negara-negara yang memiliki 

kekuasaan di kawasan tertentu. 

                                            
13

Fady Abu Sidu. Cambridge University Press, Cambridge. Book Reviewed: Buzan, B. And Waever 

(2003) Regions and Powers; The Structure of International Security.pdf 

Menteri Hariri. 
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Buzan dan Waever mendefinisikan Regional Security Complex sebagai berikut: 

“The central idea in Regional Security Complex (RSCT)is that, since most 

threats travel more easily over short distances than long ones, security 

interdependence is normally into regionally based clusters: security 

complexes.[...]Process of securitization and thus the degree of security 

interdependence are more intense between actors inside such complexes 

than they are between actors inside the complex and outside of it.”
14

 

Buzan dan Waever menjelaskan bahwa ancaman lebih mudah menyebar 

dari jarak yang dekat dibandingkan dari jarak yang jauh oleh karena itu 

ketergantungan keamanan antar negara terpusat pada kondisi geografis wilayah 

tertentu dimana inti dari ancaman yang sebenarnya disebabkan oleh negara yang 

saling terhubung dan menciptakan ketergantungan keamanan satu sama lain. 

Maksudnya keamanan suatu negara yang berada di dalam suatu kawasan 

yang sama tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan keamanan negara yang lain. 

Intensitas ketergantungan keamanan terjadi pada negara-negara yang berada di 

dalam suatu kerumitan yang sama dibandingkan mereka yang berada di luar dari 

kerumitan itu, misalnya kerumitan kawasan atau karena persamaan kepentingan. 

Dalam teori Regional Security Complex oleh Buzan dijelaskan bahwa hal 

pertama yang menjadi konsep dari teori ini adalah “persahabatan dan permusuhan 

diantara negara”, yang menciptakan beragam kekhawatiran dari negara-negara 

yang beraliansi. 

Konsep ini tidak bisa disamakan dengan konsep balance of power karena 

perlu dipahami bahwa konsep „persahabatan dan permusuhan‟ pasti mengarah 
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kepada “security complex”atau keamanan yang sifatnya rumit, dimana 

sekelompok negara yang bersama-sama mengutamakan perhatiannya kepada 

keamanan nasional mereka tidak bisa dipisahkan dari satu negara dengan negara 

yang lainnya yang berada dalam naungan kepentingan yang sama.
15

 

Alasan penulis memakai teori Regional Security Complex adalah untuk 

menjelaskan bagaimana kerumitan keamanan negara sekutu AS di kawasan dan 

kepentingan keamanan nasional AS terkait dengan adanya konflik Suriah dan 

serangan senjata kimia yang digunakan AS sebagai momentum untuk membuat 

kebijakan luar negeri.  

1.5.2. Konsep  Kepentingan Nasional (National Interest) 

Konsep kepentingan nasional dalam studi hubungan internasional adalah 

salah satu konsep yang digunakan untuk menjelaskan suatu negara dalam 

mengambil kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional suatu negara merupakan 

bagian dari pertahanan/keamanan, militer, dan kesejahteraan sosial dan ekonomi. 

Salah satu yang menjadi bagian dari kepentingan nasional adalah kepentingan 

keamanan nasional (National Security Interest). 

James Rosenau (1968) dalam buku edisi ketiga International Encyclopedia 

of The Social Science, memberikan gambaran mengenai besarnya persaingan 

dalam sebuah konsep kepentingan nasional.Rosenau mulai mendeskripsikan 

konsep ini sebagai analisa dari alat politik atau salah satu tindakan politik. Dia 

menyatakan: 

“As an analytic tool, it is employed to describe, explain, or evaluable the 

source or the adequacy of a nation‟s foreign policy. As an instrument of 
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political action it serves as a means of justifying, denouncing, or 

proposing policies. Both usage, in other words refer to what is best for 

national society. They also share a tendency to confine the intended 

meaning to what is best for a nation in foreign affairs. Beyond these 

general considerations, however, the two uses of the concept have little in 

common.”
16

 

Dalam pernyataannya itu Rosenau menjelaskan bahwa konsep kepentingan 

nasional adalah alat analisa yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan 

atau mengevaluasi kebijakan luar negeri suatu negara. Sebagai sebuah instrumen 

dari tindakan politik, konsep ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoreksi, 

mengkritik/mengecam, atau mengusulkan sebuah kebijakan.Dengan kata lain, 

kesemua fungsi tadi mengarah kepada hal-hal yang dianggapmerupakan 

keputusan terbaik  bagi masyarakat nasionalmaupun urusan luar negeri (foreign 

affairs). 

1.5.3 Konsep Keamanan Nasional (National Security Concept) 

Keamanan nasional (National Security) adalah sebuah pendekatan tentang 

perlindungan kepentingan nasional terhadap ancaman dari segi internal seperti 

kemiskinan, instabilitas politik, lingkungan hidup, kejahatan terorganisasi, korupsi 

dan kependudukan sedangkan dari segi eskternal bisa seperti kerjasama 

multilateral, kejahatan transnasional yang terorganisasi, terorisme, organisasi 

internasional, pengembangan senjata pemusnah massal 

(WeaponofMassDestruction), konflik etnis dan keagamaan, bencana alam dan isu 

lingkungan hidup, dan kejahatan internet, bentuk-bentuk ancaman tersebut adalah 

bagian dari lima dimensi utama dari keamanan nasional yaitu geo-politik 
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(lingkungan), ekonomi, militer, sosial-budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.
17

 

Tiga level analisa keamanan menurut Buzan yaitu Individu, Negara dan 

Sistem Internasional. Keamanan dianggap sebagai faktor dari “kehidupan, 

kesehatan, status, kekayaan, dan kemerdekaan”. Oleh karena itu Buzan 

memandang sifat negara adalah sebuah “karakter yang lebih besar dan sulit 

dipahami”.
18

 

Ada lima sektor dalam keamanan yang dikemukakan oleh Buzan 

(berangkat dari konsep Traditional National Security menjadi New Security 

Sectors) yaitu ancaman militer (militer threats), ancaman politik (political 

threats), ancaman ekonomi (economy threats), ancaman 

sosial/masyarakat(societal threats), ancaman lingkungan (environment threats).
19

 

Seperti yang telah dijelaskan Buzan dalam artikelnya „New Pattern of 

Global Security in the 21 Century”, bahwa isu yang secara jelas akan mengancam 

keamanan suatu negara akan menimbulkan perhatian yang begitu besar terhadap 

sektor militer, karena sektor militer dianggap mampu untuk menyikapi ancaman 

terhadap level ancaman suatu negara.
20

 

Ancaman militer bisa mempengaruhi semua komponen negara, level dan 

tingkat objektivitas ancaman militer bisa masuk ke dalam level kepentingan yang 

berbeda, pada kenyataannya adalah menggunakan paksaan untuk menjadikan 

militer sebagai hal yang perlu dilakukan ketika suatu hal terjadi bila suatu isu 
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memiliki kaitan dengan keamanan. 

Ancamanpolitikmengarah kepada negara karena merupakan bagian dari 

kesatuan politik, ancaman politik yang bertujuan untuk melemahkan kesatuan 

politik dianggap sebagai bagian dari ancaman militer karena merupakan bagian 

dari persaingan ideologi yang berbeda. Ancamanekonomi, Buzan menegaskan 

bahwa “resiko para aktor dalam pasar ekonomi adalah kompetisi yang agresif dan 

ketidakpastian”, Buzan menempatkan hubungan yang penting antara keamanan 

ekonomi dan keamanan militer. Sangat mudah untuk melihat bahwa keamanan 

militer bergantung pada keamanan ekonomi yang bersandar pada anggaran 

negara.
21

 

Lagi pula, keamanan ekonomi dianggap sebagai indikasi utama dari 

keamanan suatu negara. Bila ekonomi suatu negara telah berkembang bahkan 

berhasil maka negara berkembang pun juga bisa melakukan perbandingan apakah 

keamanan ekonomi pada level keamanan bisa diterapkan. Keamananmasyarakat, 

dianggap sebagai ancaman sosial tentang identitas dan keseimbangan yang bisa 

ditemukan di dalam negara. 

Adanya perbedaan etnis dan keyakinan beragama, perbedaan ideologi 

diantara kelompok kepentingan sering kali menjadi penyebab terancamnya suatu 

kehidupan sosial masyarakat di suatu negara. Contohnya  Afganistan, ada 

perbedaan budaya disana, ideologi dan etnisitas yang menimbulkan batas antar 

suku di dalam negara yang tidak mudah untuk direkonsiliasi dengan negara itu 

sendiri. 
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Di sisi lain, keamanan sosial sangatlah berhubungan dengan politik bahkan 

keamanan militer. Sektorkeamanan lingkungan, yaitu mengenai ancaman ekologi 

seperti isu-isu global (pemanasan global atau global warming, polusi, menipisnya 

lapisan ozon) yang erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Bila isu-isu ini 

menjadi topik utama dalam masalah lingkungan beberapa tahun kedepan maka 

bisa dipastikan bahwa sektor ekologi akan mendapatkan perhatian lebih.
22

 

Alasan mengapa sektor keamanan lingkungan berkaitan dengan keamanan 

ekonomi dan politik karena isu ekologi bukan hanya menjadi ancaman bagi 

individu di suatu negara tapi juga bisa menjadi ancaman global. 

Penjelasan yang serupa pun juga dikemukakan oleh Toby Mendel dalam 

artikelnya yang berjudul “Defining the Scope of National Security: Issues Paper 

for the Open Society Justice Initiative National Security Principles Project”, 

mengemukakan bahwa isu ekonomi, isu lingkungan hidup, tingkat pendidikan 

yang dianggap memiliki prospek jangka panjang bagi suatu negara, militer, 

terorisme, gerakan sosial/masyarakat seperti adanya organisasi atau kelompok 

keagamaan dan sosial merupakan bagian dari keamanan nasional yang menjadi 

kepentingan nasional suatu negara.
23

 

1.5.4  Keamanan Nasional Amerika Serikat 

Definisi kepentingan keamanan nasional AS didefinisikan sebagai berikut: 

“US national security is the ability ofnational institutions to 

preventadversaries from using force to harmAmericans or their 

national interests and the confidence of Americans inthis 
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capability.”
24

 

 

Keamanan nasional AS adalah kemampuan negara dalam mencegah 

musuh menggunakan kekuatannya untuk membahayakan AS dan kepentingan 

nasionalnya serta keyakinan AS akan kemampuannya untuk mempertahankan 

kepentingan nasionalnya. 

Dalam definisi ini ada dua elemen dasar yakni secara fisik maupun 

psikologi, maksudnya adalah secara fisik objek diukur berdasarkan kekuataan dan 

kapasitas militer sebuah negara untuk menghadapi musuh dengan sebaik-baiknya, 

termasuk melakukan peperangan bila perlu. Selain itu peran yang menonjol dalam 

bidang intelijensi, ekonomi, dan musuh-musuh non militer lainnya juga dipakai 

untuk menghadapi negara lain. 

Sedangkan aspek psikologi lebih subjektif karena merupakan refleksi dari 

opini dan perilaku politik AS untuk tetap mempertahankan keamanan yang relatif 

datangnya dari dunia luar. Hal ini mempengaruhi keinginan orang-orang untuk 

mendukung usaha pemerintah untuk mendapatkan kepentingan nasional negara.  

Kepentingan nasional tidak lepas dari kebijakan luar negeri dan bagi AS 

tujuan dari kebijakan luar negeri adalah untuk mencegah timbulnya keadaan yang 

bisa mengganggu AS dan mempertahankan hubungan kerjasamanya dengan 

negara-negara lain untuk meningkatkan kondisi yang menguntungkan bagi 

kepentingan nasional AS. 

Konsep dari kepentingan nasional AS menjadi sangat rumit karena 

kebijakan AS berhubungan dengan komponen domestik dan keamanan nasional 
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yang membuat kepentingan nasional AS ditentukan oleh prioritas kepentingan 

keamanan nasional dan kebijakan domestik.  

Ekonomi domestik mempengaruhi kebijakan keamananan nasional 

tertentu yang berhubungan dengan kepentingan domestik AS dan kebijakan 

keamanan di ranah internasional. Hal ini bisa dilihat pada kebijakan sanksi 

ekonomi, embargo ekspor hasil pertanian kepada musuh yang dianggap berpotensi 

mengancam keamanan AS, mengurangi pasokan sumber minyak luar negeri, 

keamanan perbatasan, dan ekspor atas barang produksi berteknologi tinggi. 

Apalagi bila mengacu pada karakteristik sistem demokrasi AS dan budaya 

politiknya, hal ini menciptakan kesulitan untuk membatasi isu keamanan nasional 

dari kebijakan domestik. Selain dari hubungan kerjasama luar negeri dan 

kebijakan keamanan nasional, kepentingan domestik juga sangatlah penting untuk 

meningkatkan prioritas atas kepentingan keamanan nasional. Oleh karena itu salah 

satu definisi dari kebijakan keamanan nasional adalah dengan melibatkan 

kekuatan militer; 

 

 

“National security policy isprimarily concerned with formulating 

and implementing national strategyinvolving the threat or use of 

force to create a favorable environment for USnational interests.”
25

 

 

Keterlibatan militer dalam usaha AS untuk mempertahankan 

keamanan nasionalnya dilakukan untuk mencegah musuh melakukan suatu 

tindakan yang dianggap bisa menghalangi kemampuan AS untuk mengejar 
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kepentingan nasionalnya. 

Gambar 1. Fokus Pendekatan Keamanan Nasional AS 

Presiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiden berada pada posisi puncak sebagai pusat dari proses pembuatan 

kebijakan. Staf-staf kepresidenan dan bagian penegakan keamanan nasional 

berfungsi sebagai pemberi masukan atau saran tentang implementasi kebijakan 

keamanan nasional. 

Pada urutan selanjutnya terdapat kelompok-kelompok kepentingan seperti 

sekutu AS yang termasuk ke dalam objek utama dari pembuatan kebijakan 

keamanan nasional. Segala hal yang beresiko menjadi ancaman bagi AS 

berbanding lurus dengan posisi sekutu AS karena keamanan negara sekutu AS 

termasuk dalam perhitungan pembuatan kebijakan luar negerinya. 

Kongres memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan keamanan 
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nasional AS karena keputusan akhir dari seorang presiden didasari atas 

kepentingan negara bukan hanya kepentingan elit politik semata atau kelompok-

kelompok kepentingan. 

Meskipunperan publik dan media tidak memiliki peran yang signifikan 

namun dengan adanya partisipasi publik dan keingin untuk berpolitik secara 

sukarela turut memberi pengaruh pada proses pembuatan kebijakan, misalnya 

dengan berpartisipasi dalam voting kebijakan presiden Obama untuk melakukan 

serangan militer ke Suriah. 

Angkatan militer AS akan selalu menjadi alat pertahanan keamanan negara 

karena seperti yang kita ketahui bahwa selama beberapa tahun sebelumnya pada 

perang-perang terdahulu di Afghanistan dan Irak selalu ada peran AS disana salah 

satu alasannya adalah sebagai wujud atas komitmen AS untuk menghentikan dan 

menaklukkan kelompok teroris Al-Qaeda dan cabang-cabang dari kelompok ini. 

Komitmen terhadap pertahanan keamanan negara, keamanan atas negara 

sekutu AS dan rekannya adalah prioritas keamanan nasional, karena itulah 

dibutuhkan adanya kekuatan militer yang superior untuk tetap mempertahankan 

aspek-aspek tadi. Tidak hanya itu keamanan nasional AS juga bergantung pada 

para diplomat yang ditempatkan di berbagai negara di dunia. 

Ketika cara diplomasi yang ditempuh tidak menghasilkan apa yang 

diharapkan oleh pihak AS untuk menyelesaikan suatu konflik misalnya atau 

kepentingan apa pun itu maka salah satu cara yang akan ditempuh adalah dengan 

cara melakukan serangan militer, walaupun kebijakan seperti ini harus melalui 

persetujuan Kongres dan PBB. 
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1.6  Metodologi Penelitian 

1.6.1.TipePenelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penulis 

berusaha untuk menjelaskan bagaimana kepentingan Amerika Serikat dalam 

pembuatan kebijakannya dalam konflik Suriah yang sedang terjadi pada 

rezim pemerintahan Bashar Al Assad. 

1.6.2. Tingkat Analisa 

Untuk menganalisa studi kasus dalam penelitian ini maka penulis 

akan menggunakan level analisa negara-bangsa.  Menurut Mochtar Mas‟oed 

dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan 

Metodologi, level analisa pada level negara-bangsa berasumsi bahwa para 

pembuat keputusan di mana pun berada pada dasarnya akan berperilaku 

sama ketika dihadapkan pada situasi yang sama pula. 

Karena hubungan internasional didominasi oleh perilaku negara-

bangsa, di mana proses perpolitikannya dilihat berdasarkan sejauh mana 

perilaku mereka berkaitan dengan tindakan internasional negara yang 

bersangkutan. Tingkat analisisnya adalah AS sebagai subyek penelitian yang 

ingin mendapatkan kepentingannya di Suriah dengan memanfaatkan konlifk 

yang terjadi sebagai landasan untuk membuat kebijakan. 

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik 

pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis. Yakni dengan menganalisa 

beberapa jurnal, artikel dan liputan berita yang berkaitan dengan studi kasus 
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tersebut. 

1.6.4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data ini menggunakan data kualitatif yaitu dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber jurnal dan artikel 

yang terkait. Kemudian satuan-satuan data ini dikategorikan ke dalam 

langkah berikutnya. 

1.7  Argumen 

Kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Suriah adalah untuk 

melindungi keamanan sekutunya di kawasan Timur Tengah, yakni Israel dan 

Turki. 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab I terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, 

landasan teori dan konsep, metodologi penelitian, sistematika 

penulisan, argumen dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 
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