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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasca perang dingin perkembangan Ilmu Hubungan Internasional semakin 

pesat, dimana ditandai dengan luasnya interaksi antar aktor-aktor, baik aktor 

Negara dan non Negara. Dengan berkembangnya politik global, aktor-aktor non 

negara menjadi semakin beragam yaitu hadirnya aktor kelompok-kelompok 

maupun individu lintas batas Negara seperti kelompok teroris internasional dan 

Transnational Organized Crimes (TOC)
1
 yang dapat mempengaruhi dinamika 

Hubungan Internasional dan politik global dewasa ini.  

Perkembangan politik global dewasa ini juga diwarnai dengan kemunculan 

korporasi bisnis militer yang lebih akrab dikenal dengan Privat Military Company 

(PMC) yang menyediakan jasa pelayanan tentara bayaran atau tentara swasta, 

pengawalan, keamanan hingga membangun infrastruktur disebuah Negara atau 

wilayah tertentu, yang banyak digunakan oleh Negara-negara, utamanya Negara 

maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis sebagai sarana pencapaian politik 

luar negerinya. Aktifitas-aktifitas PMC ini banyak dijumpai pada daerah-daerah 

yang menjadi ladang konflik seperti Afrika, Amerika Latin dan Timur Tengah.  

Dalam perkembangan strategi militer Negara salah satunya penggunaan tentara 

bayaran /PMC menjadi instrumen dalam pencapaian politik luar negeri, Amerika 

                                                           
1
 Bentuk-bentuk kejahatan transnasional antara lain: smuggling, human trafficking, money 

laundering, piracy, kejahatan dunia maya (cyber crime) seperti hacker, cracker, carding, dan lain 

sebagainya.    
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Serikat merupakan salah satu Negara yang menggunakan PMC sebagai instrument 

politik luar negeri. 

Mengamati perkembangan di Timur Tengah cukup menarik dan 

memerlukan pemikiran yang luas dan panjang untuk mengamati fenomena yang 

terjadi di Timur Tengah, karena kawasan ini tidak terlepas dari konflik bersenjata 

misalnya konflik di Palestina, Irak, Iran, Kwait, Afganistan, Libanon. Di kawasan 

inilah terdapat beberapa konflik yang menggunakan jasa PMC, beberapa kasus 

lain yang menggunakan jasa militer dari perusahaan militer swasta ini adalah pada 

sektor bantuan keamanan swasta di Kolumbia, perusahaan militer swasta tersebut 

adalah California Micriwave Inc, yang merupakan cabang dari NorthropGrumman 

Inc., yang dalam hal ini dengan menawarkan jasa bantuan militer dan spionase di 

bidang telekomunikasi
2
.  

Kawasan yang terkenal dengan sumber daya energi minyak dan gas ini 

merupakan tempat operasi militer yang banyak dijumpai aktifitas para tentara 

bayaran khususnya dari Amerika Serikat. Di Afganistan misalnya, menjelang 

akhir tahun 2001 dunia dikejutkan oleh aksi teroris Al Qaeda yang menyerang 

Amerika bahkan pertahanan terkuat nomer satu di dunia ini mampu ditembus oleh 

serangan teroris. Peristiwa ini membuat Amerika semakin memperketat penjagaan 

terhadap aksi-aksi teroris, membuat arah politik menjadi pengalihan isu tentang 

teroris, serta upaya-upaya pendudukan militer dengan alasan bertujuan untuk 

                                                           
2
 Dario azzellini dan Boris Kanzleiter, 2005,  La Empresa Guerra Bisnis Perang Dan Kapitalisme 

Global: kolumbia Laboratorium  Perang, Yogyakarta. INSISTpress, hal. 29 
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memerangi terorisme global (global war on terorism)  melalui pre  emptive strike  

terhadap Islam fundamental dan kawasan timur tengah, khususnya Afganistan.
3
 

Selain Afganistan juga terdapat Irak yang juga menjadi tempat 

beroperasinya tentara bayaran dalam rangka agresi militer Amerika Serikat di 

Irak. Hingga pada tahun 2003 PMC mulai mendapatkan sorotan dunia yang 

ditandai dengan peristiwa terbunuhnya empat orang tentara bayaran Amerika 

Serikat dibawah perusahaan militer swasta Blackwater di Fallujah Irak. Peristiwa 

digantungnaya tentara bayaran AS di Fallujah yang diekspos secara besar-besaran 

oleh media massa internasional ini menjadi titik awal mencuatnya isu penggunaan 

tentara swasta dalam politik luar negeri AS di Timur Tengah.  

Selain itu juga ada perusahaan militer swasta yang lain yang memiliki 

bisnis besar dalam menawarkan jasa militernya yaitu DynCorp yang sudah 

beroprasi di Haiti, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Liberia, Timor-timor, dan 

Afganistan, bahkan dalam usaha melatih dan mempersiapkan polisi Irak tercatan 

mendapatkan keuntungan sebesar 2 milliar dollar
4
.  

Dalam usaha-usaha penawaran jasa militer inilah yang membuat Amerika 

lebih menggunakan jasa militer swasta dalam melakukan invasi atau hanya untuk 

melindungi kilang-kilang minyak bahkan pengamanan terhadap tokoh-tokoh 

penting Amerika yang membutuhkan perlindungan, karena memiliki nilai dan 

keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan tersebut. 

Disisi lain ternyata hubungan pemilik korporasi militer swasta ini dengan 

para pejabat tinggi AS memiliki hubungan erat dan keterkaitan dalam politik, 

                                                           
3
 Jeremy Scahill. (2010). BLACKWATER Membongkar Keterlibatan Tentara Bayaran Dalam 

Invasi Militer Amerika Serikat. Bandung: PT Mizan Pustaka. hal. 13-14 
4
 Majalah Angkasa edisi Khusus 024 : Dirty War, PT Mediora Dirgantara, hal. 13 
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Halliburton tidak bisa terlepas dari peran besar Dick Cheney, yang merupakan 

mantan orang kepercayaan presiden Bush senior ayah George W. Bush, dan pada 

masa George W. Bush memimpin, Cheney merupakan Wakil Presiden sehingga 

memudahkan mendapatkan kontrak kerja bagi Halliburton. Pemilik Blackwater 

(Xe Service LLC) Erik Prince, merupakan seorang pengusaha kaya yang memiliki 

kedekatan dengan Partai Republik, kakak wanita Erik, Besty DeVos menjadi 

ketua Partai Republik Michigan dari 1996 sampai 2000, dan 2003 sampai 2005.
5
 

Pentagon bertahun-tahun telah menjalin hubungan dengan perusahaan 

militer swasta ini dan berusaha menutupi kerjasama ini, kerena Pentagon telah 

menyerahkan kontrak kemiliteran senilai 300 trilliun dollar kepada 12 dari 24 

PMC yang bermarkas di AS.
6
 Sehingga membuat rasa ketertarikan pada hati Dick 

Cheney bahkan presiden Bush pada masa kepemimpinannya. Bahkan Halliburton 

Co., perusahaan yang bergerak dalam bidang perlengkapan bagi pertambangan 

minyak, dan memiliki perusahaan militer swasta ini pernah dipimpin oleh George 

Bush dan mantan menteri pertahan AS Dick Cheney
7
, bahkan kedua tokoh ini 

memberikan tambahan dana bagi Halliburton sebesar 2,5 milliar dollar untuk 

membangun markas elit disuatu kawasan yang dirahasiakan.
8
  

Semakin berkembangnya militer semakin perkembang pula bisnis-bisnis 

yang dilakukan militer, sehingga militer di Amerika Serikat menambah daftar 

bisnis PMC yang sangat menguntungkan bagi pengusaha yang memiliki modal 

yang sangat besar, dengan demikian militer dan peluang bisnis dapat memberikan 

                                                           
5
 Jeremy Scahill, Op.cit., hal. 47 

6
 Majalah Angkasa, Dirty War, Op.cit. hal. 13 

7
 Dario Azzelini, Op.cit., hal. 221 

8
 Majalah Angkasa, Dirty War, Op.cit. hal. 13 
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keuntungan secara finansial dan keuntungan diplomatis bagi pengusaha yang 

menguasai PMC di Amerika Serikat.  

Pada pertengahan tahun  1980 banyak perubahan yang telah terjadi pada 

perusahaan atau korporasi militer swasta, perubahan ini telah membuat sebuah 

tatanan baru dalam usaha pengembangan perusahaan militer dengan 

berkembangnya perusahaan dalam bidang jasa militer ini menjadi lebih lebih 

terbuka. Tapi untuk memiliki kesempatan untuk memberi kontribusi positif 

terhadap perdamaian dan keamanan internasional perusahaan harus memastikan 

bahwa kebaruan mereka diakui oleh masyarakat Internasional. Untuk melakukan 

hal ini, mereka harus mengubah diri menjadi badan hukum yang beroperasi secara 

terbuka.
9
 Dalam hal ini PMC telah terdaftar dalam korporasi dengan kepribadian 

hukum, tunduk pada undang-undang, dan disewa oleh pemerintah yang bertugas 

memberikan keamanan publik. Tetapi dalam praktik yang terjadi dalam usaha 

penyewaan PMC, badan korporasi penyedia jasa PMC mengadopsi praktik bisnis, 

seperti penggunaan literatur promosi, sistem pemeriksaan untuk staf dan doktrin, 

dengan demikian PMC merupakan militer resmi yang berubah menjadi sektor 

swasta dalam kedok bisnis karena unsur bisnis merupakan alasan utama dibalik 

keberadaan PMC.
10 

Agresi militer Amerika terhadap Irak, membuat sejarah perang akan 

bertambah karena agresi ini jelas menimbulkan korban baik sipil maupun  militer. 

Melihat perkembangan mengenai sengketa bersenjata dengan menggunakan jasa 

                                                           
9
 Christhopher Kinsey, 2006.,Corporate Soldiers and International Security : The Rise of Private 

Military Company, USA: Routledge, hal. 58 
10

 Andhini, 2012, Kapitalisme & Blackwater propaganda, konflik, bisnis, dan tentara bayaran. 

Jakarta: Mahaka. 
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tentara bayaran inilah maka penulis berusaha menganalisa dan melakukan 

penelitian tentang keterlibatan tentara bayaran yang digunakan oleh Amerika 

untuk melakukan invasi Amerika ke Irak. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas maka disusun 

permasalahan sebagai berikut “Mengapa Amerika Serikat menggunakan PMC 

dalam invasi ke Irak?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Mengacu pada perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1.3.1 Untuk mengetahui berbagai bisnis-bisnis militer. 

1.3.2 Untuk mengetahui kebijakan penggunaan PMC dalam invasi 

Amerika Serikat ke Irak. 

1.3.3 Untuk mengetahui peranan kelompok kepentingan dalam bisnis 

militer  melakukan invasi ke Irak 

1.3.4 Untuk mengetahui keterlibatan PMC dalam invasi AS ke Irak. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

1.4.1 Penelitian Terdahulu  

Banyak yang telah melakukan penelitian mengenai keterlibatan tentara 

bayaran dalam invasi Amerika ke Irak maupun pasca sernagan tersebut, dalam 

perkembangannya saat ini dalam rekonstruksi Irak pun masih banyak melibatkan 

kontraktor-kontraktor penyedia jasa layananan keamanan atau tentara bayaran. 

Tetapi dalam penelitian yang telah dilakukan merupakan penelitian yang hanya 

mengungkap keterlibatan tentara bayaran serta menceritakan tentang 

penyerangan-penyerangan yang telah dilakukan tanpa memandang aturan perang 

serta tidak memperdulikan keselamatan warga sipil, selain itu juga dalam buku 

BLACKWATER Membongkar Keterlibatan Tentara Bayaran Dalam Invasi Militer 

Amerika Serikat  karangan Jeremy Scahill seorang jurnalis yang kini tinggal di 

New York, dalam penulisannya lebih pada aspek keterlibatan tentara bayaran 

dalam invasi militer di Irak serta menuliskan tragedi-tragedi yang terjadi yaitu 

penyerangan yang dilakukan oleh warga irak di kota Fallujah yang menewaskan 4 

orang tentara bayaran dari Blackwater sendiri
11

. 

Blackwater didirikan pada 1996. Nama Erik Prince lebih mencuat sebagai 

pemimpin perusahaan, namun para pengamat militer menyebut konsep dibalik ide 

Blacwater sesungguhnya adalah Al Clark, instruktur Eric saat bergabung di Navy 

SEAL. Nama Blackwater sendiri mulai digadang-gadangkan beberapa saat setelah 

terjadi serangan terhadap Pentagon dan WTC. 

 

                                                           
11

 Jeremy Scahill  Op.cit., hal.  35 
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Bakal tersohornya Blackwater sudah tercium saat Donal Rumsfeld Menteri 

Pertahanan di bawah Presiden George W. Bush menyatakan kepada pers tentang 

perlunya mengundang para pengusaha untuk berkiprah di dunia pengelolaan 

mesin perang, sehari sebelum terjadinya Peristiwa 11 September.”Kita harus 

mendorong orang-orang untuk lebih pro aktif dan membuat mereka bertindak 

seperti kapitalis-kapitalis yang berani”. 

Selain itu, juga menjelaskan keterlibatan para elit politik Amerika dalam 

pengambilan kebijakan mengenai penggunaan tentara bayaran dalam invasi 

militer tersebut. Donal Rumsfeld menugaskan para pejabat Pentagon juga diminta 

untuk mengawasi bisnis yang beresiko ini dengan mengawasi perusahaan militer 

swasta Halliburtons, DynCorps, dan para mantan eksekutif korporasi dari Enron, 

Northrop Grumman, General Dynamics, Aerospace Corporation telah dipilih 

sebagai para deputinya di departemen pertahanan, dengan demikian banyak sekali 

keterlibatan para elit politik dari penguasa yang terlibat dalam penggunaan tentara 

bayaran dalam invasi militer maupun dalam usaha rekonstruksi di Irak.  

Dalam penelitian Abdullah Faiz, yang berjudul : Pengaruh Halliburton 

Company Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi Irak Tahun 

2003.
12

 

Dalam penelitian ini menjelaskan adanya peran Halliburton dalam 

kebijakan untuk menginvasi Irak, ini terlihat dalam rangkaian segitiga emas yaitu 

hubungan antara tiga aktor yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, 

aktor tersebut adalah Dick Cheney, Halliburton, dan George W. Bush. Dari ketiga 

                                                           
12

 Skripsi, Abdullah faiz, Pengaruh Halliburton Company Dalam Kebijakan Amerika Serikat 

Menginvasi Irak tahun 2003, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiya Malang 2011. 
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tokoh ini memiliki peran dan posisi yang sangat penting, Dick Cheney, 

merupakan wakil presiden selama pemerintahan George W Bush. Kedekatan Bush 

dan Cheney merupakan kemitraan strategis yang saling melengkapai, keberadaan 

Cheney telah ada sejak George W Bush senior dan menjadi salah satu orang 

kepercayaan George W Bush saat itu dia lebih dikenal sebagai menteri pertahanan 

saat itu, Cheney dipandang sebagai wakil presiden yang paling berpengaruh dalam 

sejarah AS, karena telah berhasil membawa Halliburton menjadi salah satu 

perusahaan yang memiliki daya tawar dan mampu mempengaruhi sebuah 

kebijakan luar negeri AS dalam menginvasi Irak. 

Dalam buku Kapitalisme dan Blackwater karangan Andhini lebih pada 

aspek basis-basis bisnis militer yang berada di Irak yang dilakukan oleh PMC, 

catatan khusus bagi tiga PMC yang beroperasi di Irak pada tahun 2003 adalah 

Halliburtons, DynCorps, dan Blackwater merupakan PMC yang meraup 

keuntungan yang sangat besar dari invasi militer AS ke Irak ini, dari ketiga PMC 

tersebut memliliki tugas masing-masing, dan mendapat keuntungan yang tidak 

sedikit dari operasi yang dilakukan di Irak. 

Selain itu penulis memberikan gambaran bagaimana kekuatan pemilik 

modal (capitalist) memiliki kekuatan penting atas kebijakan yang akan diambil 

oleh pemerintah, berdasarkan karakteristik dan budaya sosial  dan kerja keras 

membuat aliran kapitalis tumbuh dan berkembang, lobi-lobi yang dilakukan dari 

pemilik modal inilah yang menyebabkan memiliki peran penting atas kebijakan 

yang akan diambil oleh pemerintah, hal ini menjadi kuat apabila birokrat atau 
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pejabat tinggi Washington adalah juga seorang pebisnis, tentunya kebijakan yang 

diambil tidak akan merugikan bisnis-bisnis yang berkuasa di Amerika Serikat. 

Posisi penulis dalam hal ini lebih pada aspek kebijakan politik luar negeri 

oleh Amerika Serikat berkaitan penggunaan tentara bayaran dalam invasi maupun 

dalam penjagaan kawasan dan kilang-kilang minyak dari perusahaan Amerika 

Serikat. 

Table 1.1 Posisi Penulis 

No  Nama/ judul Metodologi dan pendekatan Hasil  

1 Jeremy Scahill/  

BLACKWATER 

Membongkar 

Keterlibatan 

Tentara 

Bayaran Dalam 

Invasi Militer 

Amerika Serikat   

- Deskriptif 

- Berusaha 

menganalisa dan 

menjelaskan 

keterlibatan PMC 

- Pengumpulan data  

- Analisa data 

- Investigasi sebagai 

jurnalis. 

 

- Membuka keterlibatan 

PMC dalam setiap invasi 

AS  

- Pengaruh kebijakan 

politik dalam penggunaan 

Blackwater 

- Keterlibatan elit politik 

dalam Blackwater 

- Hubungan Erik Prince  

dengan  pejabat tinggi AS 

2 Abdullah Faiz/ 

Pengaruh 

Halliburton 

Company 

Dalam 

Kebijakan Luar 

Negeri Amerika 

Serikat 

Menginvasi Irak 

Tahun 2003 

- Ekspalanatif  

- Teori : 

1. Pengambilan 

kebijakan 

politik luar 

negeri 

2. Policy 

invluencer 

sistem 

3. Kapitalisme 

militer 

- Berusaha 

menjelaskan dan 

mendeskripsikan 

pengaruh dan 

keterlibatan 

Halliburton 

- Pengumpulan data 

melalui studi pustaka 

- Analisa data 

- Adanya hubungan 

segitiga antara Dick 

Cheney, George W Bush, 

dan Halliburton 

- Keterlibatan 

Halliburton dalam 

kemenangan kampanye 

partai Republik dalam 

pemilihan presiden tahun 

2000. 

- Halliburton 

memenangkan tender-

tender rekonstruksi Irak 

pasca invasi. 
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3  Andhini/ 

Kapitalisme dan 

Blackwater 

- Eksplanatif 

- Berusaha 

menjelasakan bisnis 

militer 

- Pengumpulan data 

- Analisa data 

 

 

 

 

 

 

- Semakin 

berkembangnya bisnis 

militer di AS. 

- Alasan AS dalam 

menggunakan PMC. 

- Tidak adanya hukum 

yang jelas dalam mengatur 

PMC dan tentara bayaran 

sehingga tentara bayaran 

masih dalam wilayah abu-

abu dalam hukum 

internasional. 

4 Achmad 

Muflichin/ 

Penggunaan 

PMC (Private 

Military 

Company) 

dalam Invasi 

Militer AS ke 

Irak pada tahun 

2003 
 

- Deskriptif 

- Teori : 

1. Decision 

Making Theory  

2. Military 

Industrial 

Complex  

3. PMC 

- Menganalisa dan 

menacari penjelasan 

penggunaan PMC serta 

menganalisa berbagai 

bisnis militer dalam 

invasi ke Irak. 

- Pengumpulan data 

melalui studi pustaka 

- Analisa data 

- Merupakan bisnis 

militer antara korporasi 

PMC bersama elit politik. 

- Penggunaan PMC 

merupakan pengeluaran 

anggaran militer menjadi 

semakin meningkat. 

- Penggunaan PMC 

dikarenakan adanya 

hubungan antara elit dan 

PMC 

- Keterlibatan elit politik 

dalam pengambilan 

keputusan penggunaan 

PMC dalam invasi dan 

rekontruksi Irak 

 

 

 

1.4.2 Teori Dan Konsep 

Dalam penelitian ini dan untuk lebih memahami fenomena tentara bayaran 

yang sedang berkembang serta membantu dalam penelitian ini maka di perlukan 

konsep, menurut Mohtar Mas’oed konsep adalah abstraksi yang yang mewakili 
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suatu objek, sifat suatu objek atau fenomena tertentu
13

. Sehingga penggunaan 

konsep akan mempermudah penjelasan terhadap fenomena politik serta fenomena 

perusahaan militer swasta atau lebih dikenal dengan PMC. 

1.4.2.1 Decision Making Theory 

Menurut William D. Coplin dalam teori pengambilan keputusan dan 

kebijaksanaan politik luar negeri memiliki tiga faktor yang determinan yaitu: 

kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer dan konteks 

internasional.
14

 

1. Situasi politik dalam negeri, bahwa politik dalam negeri hanyalah 

seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri negara-negara. 

Walaupun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri 

yang dialami oleh sistem itu, bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri 

tertentu, faktor-faktor lain juga bisa bekerja didalamnya, seperti faktor budaya 

yang mempengaruhi tingkah laku manusia.  

Amerika merupakan Negara yang berusaha untuk menjaga keamanan dan 

menciptakan perdamaian dengan asas kebebasan yang akan menciptakan 

kemakmuran atau yang bisa kita katakana sebagai slogan “peace and prosperity” 

inilah yang memunculkan istilah ”American Internasionalism” yaitu dengan 

mengkombinasikan realis dan liberalis, hal inilah yang semakin menguatkan 

hegemoni AS di dunia.
15

 

                                                           
13

 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, Jakarta:  

LP3ES, hal. 35 
14

  William D. Coplin, pengantar politik internasional: Suatu Telaah Teorities CV.sinar baru, 

Bandung 1992, hal, 30. 
15

 Andhini, Op, cit, hal, 2-4 
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Dalam situasi pasca tragedi 11 September kondisi politik dalam negeri AS 

semakin memberikan signal yang anarkis, dari tragedi tersebut muncul doktrin 

Bush dalam war on terror yaitu pre-empetive strike adalah doktrin yang memiliki 

prinsip untuk menyerang terlebih dahulu sebelum diserang oleh musuh, dengan 

adanya doktrin ini menjadikan stabilitas keamanan yang kian tak menentu, kerena 

AS bisa saja menuduh siapa saja dan Negara manapun yang bisa membahayakan 

AS. Karena situasi politik yang kian kurang menentu dan ditambah lagi karena 

dendam terhadap aksi teroris inilah yang membuat AS geram karena yang menjadi 

aktor utama dalam tragedi tersebut adalah kelompok Al Qaeda yang dipimpin oleh 

Osama bin Laden yang menururt AS dilindungi oleh rezim Taliban di 

Afganistan.
16

 

Keberadaan PMC juga memberikan pengaruh politik dalam negeri dengan 

adanya kontribusi terhadap kemenangan Partai Republik, dengan memberikan 

donasi untuk kampanye Partai Republik pada tahun 1999-2002. Hubungan yang 

dibangun oleh PMC tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kemenangan 

Partai Republik serta membuka peluang kerjasama terhadap kontrak bisnis untuk 

kedepannya.  

2. Situasi ekonomi dan militer domestik, yakni suatu negara harus memiliki 

kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk 

menopang politik luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu 

mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan. 

                                                           
16

 Ibid. 
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  Pasca perang teluk tahun 1991 Amerika Serikat telah mengerahkan 

sebanyak 694.550 orang tentara untuk pertempuran darat, dan sebanyak seratus 

empat puluh delapan pasukan AS tewas, dan 467 tentara tewas, namun sekutu AS 

Kuwait dan Arab Saudi telah membayar sebagian operasi perang teluk tersebut, 

namun akibatnya adalah meningkatnya jumlah veteran perang yang menderita 

cacat dan AS harus membayar kompensasi, dana pension dan tunjangan cacat 

terhadap 200.000 veteran perang teluk, yang telah menghabiskan dana sebesar 4,3 

miliar dolar setiap tahunnya. Amerika telah menghabiskan 50 miliar dolar untuk 

tunjangan cacat perang teluk, dan dana itu belum termasuk dalam biaya perawatan 

medis veteran, biaya penempatan pasukan di Kuwait, biaya riset medis terhadap 

sindrom perang teluk, dan membayar semua pekerja untuk melakukan program-

program tersebut.
17

 

3. Konteks internasional, geografis, ekonomis dan politis merupakan tiga 

elemen penting dalam membahas dampak internasional terhadap politik luar 

negeri suatu Negara. Dalam lingkungan internasional setiap Negara memiliki 

lokasi atas daerah yang dikuasainya, dalam kaitannya dengan Negara-negara lain 

dalam sistem dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik Negara itu 

dengan Negara-negara yang lainnya. 
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Gambar I.I Diagram teori pengambilan kebijakan politik luar negeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: suatu telaah 

teoritis. CV. sinar baru, Bandung 1992, hal. 30. 

 

Dalam pengambilan keputusan terdapat tiga jenis keputusan luar negeri 

yaitu
18

; keputusan-keputusan politik luar negeri yang bersifat umum, keputusan-

keputusan yang bersifat administratif, dan keputusan-keputusan yang bersifat 

kritis. 

Tipe pertama keputusan-keputusan yang bersifat umum terdiri dari 

serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyatan-pernyataan 

kebijakan dan bersifat langsung. Dari tipe pertama ini pengambilan keputusan 

hanya bersifat umum yang lebih pada rencana-rencana yang bersifat contingency 

(menjaga kemungkinan). 

Keputusan-keputusan yang bersifat administratif, keputusan ini dibuat oleh 

anggota-anggota birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan hubungan luar 

negeri dari negaranya, dalam hal ini Departemen Luar Negeri AS ( Department Of 
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State) merupakan birokrasi utama namun sering kali badan-badan pemerintahan 

yang lainnya seperti Departemen Pertahanan, dinas militer, dinas intelijen, dan 

Departemen Perdagangan terlibat dalam pengambilan keputusan administratif 

yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. 

Keputusan-keputusan yang bersifat kritis, merupakan kombinasi dari dua 

tipe diatas, dan keputusan kritis ini bisa bedampak luas terhadap kebijakan umum 

suatu Negara, dan keputusan kritis ini juga bisa memperkuat kebijakan yang telah 

ada. Keputusan kritis ini bisa muncul dalam segala aktivitas, tetapi yang paling 

utama adalah pada politik luar negeri. Kebijakan luar negeri yang bersifat kritis ini 

juga bisa diartikan sebagai suatu kondisi dimana sedikitanya satu Negara merasa 

bahwa suatu situasi merupakan titik balik dalam hubungannya dengan satu atau 

lebih Negara dalam sistem itu. Pada keputusan kritis ini pengambil kebijakan atau 

keputusan dituntut untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat, oleh karena 

itu keputusan yang bersifat kritis ini dapat menimbulkan keputusan yang khusus 

dan menimbulkan konsekuensi- konsekuensi yang tertentu bagi kebijakan luar 

negeri. 

Dapat disimpulkan pengambilan keputusan politik luar negeri merupakan 

campuran antara kebijakan luar negeri secara umum, kebijakan luar negeri secara 

administratif serta pengambilan keputusan yang bersifat kritis.  

Dalam pengambilan keputusan yang diterangkan oleh William D.Coplin 

terdapat aktor-aktor yang dapat mempengaruhi prilaku politik luar negeri atau 

yang disebut “policy influencer” (yang mempengaruhi kebijakan), karena 



17 

 

dianggap sebagai hubungan timbal balik yang sangat kompleks, kerena mereka 

merupakan sumber dukungan baginya.  

William D.Coplin membedakan policy influencer menjadi empat macam 

yaitu 
19

;  

1. Bureaucratic influencer, biasanya mempengaruhi para pengambil 

keputusan dengan memberikan informasi pada tahap perumusan dan 

bantuan administratif pada tahapan pelaksanaan, Bureaucratic influencer, 

jarang sekali terbuka dalam menentang kebijakan yang ada meskipun 

mereka mungkin dan berupaya untuk merubah kebijakan tersebut melalui 

keputusan-keputusan administratif pada tingkatan yang rendah. 

2.  Partisan influencer, dalam sistem tertutup apabila mereka ada dan tidak 

ada revolusioner, kadang-kadang memiliki kemampuan untuk menentukan 

kesinambungan jabatan pengambil keputusan, apabila disepakati 

Bureaucratic influencer namun sebaliknya mereka tidak mampu apabila 

tidak bisa disepakati oleh Bureaucratic influencer. Partisan influencer  

yang revolusioner yang menganut sistem politik tertutup, tidak memilki 

banyak pengaruh dalam pengambilan keputusan. Namun dalam sistem 

terbuka Partisan influencer  memberikan dukungan penuh terhadap 

pemerintah karena pemilihan umum sangat penting bagi Partisan 

influencer. Disisi lain untuk menekan pengambil keputusan politik luar 

negeri dibatasi oleh kenyataan bahwa, lembaga eksekutif merupakan 
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pengambil kebijakan yang inisiatif, dan tuntutan terhadap keamanan dan 

kerahasiaan sering membatasi oposisi. 

3. Interest influencer, dalam sistem tertutup Interest influencer beroperasi 

melalui Partisan influncer dan Bureaucratic influencer secara rahasia dan 

membuat peran mereka dalam menekan pengambil keputusa politik luar 

negeri bersifat sekunder, bebeda ketika dalam sistem terbuka, memiliki 

peran yang cukup besar karena diantara mereka memiliki kemampuan 

finansial atau dukungan publik untuk mempengaruhi kemampuan Partisan 

influncer dan para pengambil keputusan untuk berusaha dalam 

pemenangan pemilihan umum. 

4. Mass influencer, memiliki dampak meskipun secara substansial iklim itu 

dibentuk oleh pengambil keputusan dan partisan influncers, itu jika dalam 

sistem tertutup, namun jika dalam sistem terbuka mampu memperoleh 

informasi yang sering menjadi dasar ketidak sepakatan terhadap para 

pengambil kebijakan politik luar negeri dan biasanya menimbulkan opini 

publik. 

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan terhadap bisnis militer 

yang mendapat dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dalam 

pengambilan keputusan sehingga penggunaan PMC merupakan bisnis militer 

yang mengasilkan keuntungan bersama, dari penelitian ini penulis mencoba 

melakukan analisis melalui policy influencer karena dalam pengambilan 

kebijakan luar negeri policy influencer memiliki peranan penting, sehingga 



19 

 

mampu mempengaruhi kebijakan politik luar negeri AS dalam menggunakan 

PMC dalam melakukan invasi ke Irak. 

Policy influncer sistem sangat berpengaruh dalam arah kebijakan politik 

luar negeri AS. Banyak sekali kelompok-kelompok kepentingan yang 

mempengaruhi kebijakan politik luar negeri AS seperti kelompok PMC, 

organisasi AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee) dan PNAC 

(Project for a American Century) yang gencar melakukan lobi-lobi politik untuk 

menyerang Irak.
20

 

Dengan adanya kelompok-kelompok elit yang mampu mempengaruhi 

kebijakan politik luar negeri AS sebut saja kelompok elit yang kaya yang 

terkadang berbentuk millitary industrial complex, merupakan bisnis 

persenjataan dan jasa keamanan yang memiliki hubungan dekat dengan para 

elit politik dalam pemerintahan AS sehingga mampu mempengaruhi elit 

politik dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri dan mendapatkan 

kontrak dalam invasi maupun pasca invasi yang sudah tentu mampu meraup 

keuntungan yang sangat besar. Dan menjadikan bisnis tetap berjalan 

meskipun dengan menalan banyak korban, sebut saja Halliburton memiliki 

hubungan dekat dengan Goerge W.Bush dan Wakil Presiden Dick Cheney  

merupakan dua nama besar yang sekaligus mantan CEO Halliburton. 

Namun dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada Bureaucratic 

influencer dan Interest influencer. Bureaucratic influencer adalah beberapa 

individu atau organisasi dalam lembaga pemerintah yang membantu para 
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pengambil keputusan dalam menyusun dan melaksankan kebijakan luar negeri. 

Sehingga pada saat Bush memimpin Amerika banyak melibatkan birokrat pada 

masa kepemimpinannya untuk membantu dalam perumusan kebijakan 

penggunaan PMC dalam invasi ke Irak yang berada di Departemen Pertahanan , 

Pentagon dan Departemen Luar Negeri. 

Interest influencer merupakan sekelompok individu yang bergabung 

bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum cukup untuk 

menjadi dasar bagi aktifitas kelompok, namun dibutuhkan untuk menyerahkan 

sumber-sumber untuk mendapatkan dukungan dari policy influencer yang lainnya, 

dalam hal ini adalah PMC sebagai kelompok kepentingan yang tidak mampu 

berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari policy influencer yang lainnya yaitu 

dukungan dari Bureaucratic influencer, dalam hal ini lah yang ingin peneliti 

dalami yaitu keterkaitan policy influencer yang mempengaruhi penggunaan PMC 

dalam invasi Amerika Serikat ke Irak. 

1.4.2.2 Military Industrial Complex 

Gagasan tentang Military Industrial Complex (MIC) ini muncul dan di 

utarakan oleh Dwigh Eisenhower pada tahun 1961 mantan seorang militer dan 

presiden AS, MIC adalah sebuah rangkaian kerjasama strategis yang melibatkan 

pemerintah, dunia usaha, perbankan, industri pertahanan, pensiunan dan analis 

studi strategis, yang terikat dalam sebuah skema pembagian peran. Untuk Negara 

Elang
21

 khususnya, MIC bertujuan mempertahankan ketergantungan  akan 
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teknologi dan perangkat persenjataan, mempengaruhi orientasi pertahanan dan 

keamanan Negara, termasuk menciptakan kader elite pertahanan dan keamanan 

yang memprioritaskan pembelian perangkat perang dari Negara Elang.
22

 

Setidaknya MIC ini menekankan bahwa kebutuhan membangun militer 

lebih maju dan berkembang dalam kerangka industrialisasi merupakan kebutuhan 

yang sangat penting untuk menangkap tantangan keamanan dimasa depan, MIC 

merupakan industri perang dingin yang spesifik, terstruktur dan penekanan 

terhadap perdangan ini ditentukan oleh kebijakan pemerintah dengan aturan yang 

rumit mengenai peraturan kontrak, adanya hubungan dekat antara kontraktor dan 

eksekutif pengadaan senjata militer.  

Dengan berakhirnya perang dingin berdampak pada MIC berbagai 

pemotongan dan pemangkasan dalam permintaan senjata dan pemotongan dan 

pengurangan pengeluaran militer dalam perdagangan, ditambah lagi dengan 

adanya praktek kompetitif kekuatan MIC dibanyak Negara semakin berkurang, 

namun belanja militer mulai berkembang laki pada tahun 1999 dan meningkat 

tajam pada pertengahan 2001 dengan isu pada perang teroris, selain itu juga ada 

perubahan dalam perang yaitu dengan adanya perang yang didanai serta 

memperkenalkan fleksibilitas untuk pengadaan senjata dan mengurangi 

pengawasan dari kongres. Hal ini semakin memperkuat kedudukan MIC dalam 
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perdagangan militer dan memperkuat hubungan antara militer dan industri senjata 

di AS.
23

 

Konsep MIC yang dapat terlihat stabil adalah dengan adanya ekspansi 

yang signifikan dengan menyediakan jasa militer secara langsung didaerah konflik 

dan memberikan pendapatan yang tetap dan semakin berminta terhadap konflik 

bersenjata.  

Basis industri pertahanan mulai melihat berbagai restrukturisasi dan 

konsentrasi yang cukup diberbagai dunia, dengan adanya dominasi AS dan 

Inggris dan AS dan Eropa mengembangkan hubungan dengan kontraktor telah 

berubah menjadi sistem integrator, outsourcing, nasional dan internasional. 

Dengan demikian muncul pemain-pemain baru dalam industri militer tetapi 

industri militer yang lama juga masih tetap bertahan dan semakin dominan dengan 

keahlian dibidang baru, akan tetapi hubungan antara pemerintah, perusahaan 

militer, militer dan legislator masih melemah, karena itu adalah logika politik 

untuk mengatur dan mengontrol pasar senjata internasional. 

Konsep MIC dikembangkan oleh teoritisi elit berdasar atas pengamatan 

perpolitikan dalam penentuan kebijaksanaan militer luar negeri AS dari 

pengamatan inilah dihasilkan eksplanasi misalnya keterlibatan AS dalam perang 

Vietnam, karena AS sangat agresif melibatkan diri dalam perang tersebut maka 

teoritisi menelaah siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan 

tentang masalah pertahanan, lalu mereka mendapatkan adanya koalisi elit yang 
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kuat yang selalu mendukung peningkatan anggaran belanja pertahanan. Koalisi 

elit ini adalah para jendral dalam angkatan bersenjata dan dalam Departemen 

Pertahanan, para birokrat sipil dan anggota kongres yang pro terhadap politik luar 

negeri yang menekankan kekuatan militer. MIC ini diikat kuat oleh kepentingan 

yang sama yaitu peningkatan anggaran belanja militer yang didukung oleh 

kekuatan lobi dari elit politik yang ampuh dan hampir selalu berhasil menembus 

kongres. Dalam hal ini tentunya kelompok elitlah yang bertanggung jawab atas 

haluan politik luar negeri suatu Negara, dan keanggotaan dalam kelompok elitlah 

yang menentukan perilaku para individu yang terlibat di dalamnya.
24

  

Elit politik yang terlibat didalam penggunaan jasa militer swasta ini 

tentunya dipengaruhi oleh kelompok elit lainnya, dalam hal penggunaan PMC 

dalam invasi AS ke Irak elit politik menuduh Irak memiliki senjata pemusnah 

masal yang mengancam ketertiban keamanan dunia jika senjata itu digunakan, 

lobi-lobi pun dilakukan demi pengakuan akan hal tersebut benar adanya walaupun 

dalam dalam kenyataannya hal tersebut tidak benar. 

Kekuatan elit dalam penyerangan ke Irak adalah Bush dan Cheney 

berusaha mendapatkan dukungan dari PBB untuk perang terhadap Irak dengan 

mengumunkan adanya keterkaitan antara Saddam dengan Al Qaeda, dan waktulah 

yang menunjukkan bahwa Saddam tidak ada kaitannya dengan Al Qaeda.
25

 

Pada tahun 1992 pasar penjualan senjata sebesar 56,8% merupakan 

pasokan senjata dari AS, dalam penjualan senjata ini dilakukan oleh pemerintah, 
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juga lebih didominasi oleh kelompok-kelompok industri senjata atau lebih dikenal 

sebagai  Military Industrial Complex (MIC) dan MIC ini merupakan kelompok 

kepentingan yang paling berpengaruh dalam penjualan senjata. MIC telah masuk 

dalam politik AS pada tahun 1961 ketika presiden AS Dwight D. Eisenhower 

yang menegaskan bahwa AS ada kecenderung pada MIC dan AS sedang 

menciptakan industri persenjataan permanen dalam jumlah yang besar . MIC 

memiliki dampak penting atas politik luar negeri AS, karena Departemen Luar 

Negeri menempati posisi terdepan dalam staf, anggaran dan pengaruh. Namun 

semenjak Perang Dunia II Departemen Pertahanan lebih memiliki peran yang 

penting dan memiliki posisi terdepan menggeser Departemen Luar Negeri AS 

yang menjadi sebuah kelompok kepentingan yang kuat dan lobi-lobi industri 

militer.
26

  

Lobi-lobi militer ini memiliki kelompok kepentingan yang besar dan 

meiliki jumlah 41 organisasi swasta yang orientasinya adalah industri militer yang 

bebas pajak dengan anggota gabungan dan memiliki 6 juta orang  yang beberapa 

orang diantaranya tergabung lebih dari satu organisasi, anggaran operasi tahunan 

yang dimiliki sebesar hampir 16 juta US dolar. 
27

 

Sebagai kelompok kepentingan dan kelompok lobi, MIC merupakan 

pembela bagi anggaran militer yang tinggi, juga berusaha mempertahankan 

eksisitensinya dalam mempertahankan industri militer agar terus berlangsung dan 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, MIC berusaha agar permintaan 

persenjataan terus mengalir guna menopang anggran militer dalam negara tetap 
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tinggi. Menurut Robert J. Hukshorn Dalam mencapai kepentinganya, MIC 

sebagai kelompok kepentingan memiliki sifat sebagai berikut : 

1. Terdiri atas orang-orang yang memiliki perhatian khusus dan 

tertarik mengkonsentrasikan perhatian mereka kepada satu atau 

sedikit saja persoalan kebijakan umum. 

2. Bekerja untuk mempengaruhi pejabat Negara dalam rangka 

mengimplementasikan atau mencapai tujuan. 

3. Dianggap sebagai perkumpulan swasta di luar saluran resmi 

pemerintah.
28

 

Dalam jenis pengaruh memiliki dua jenis pengaruh yaitu legitimasi dan 

reward coercion, dengan demikian MIC merupakan kelompok yang 

mempengaruhi, dalam hal ini pengaruh yang diberikan oleh MIC merupakan 

pengaruh reward coercion yaitu besarnya pengaruh dapat diukur dari kapasitas 

yang didasarkan sumber daya sang aktor yang mempengaruhi. 

Melihat begitu besarnya pengaruh dan memliki keuntungan yang besar, 

pemerintah dan kongres AS sulit melepaskan diri dari pengaruh lobi MIC, 

mengingat kuatnya lobi MIC dan melihat AS sebagai Negara berteknologi tinggi 

dan maju menghasilkan senjata yang canggih dan diekspor ke luar negeri baik 

mereka yang sedang berperang maupun tidak merupakan sebagian dari  

kepentingan ekonomi AS itu sendiri.  

Dalam usaha untuk mengekspor persenjataan ini bukan berarti 

mengisyaratkan untuk berperang melainkan sebagai upaya mendorong 
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peningkatan ekspor ke luar negeri agar semakin meningkat, dalam hal ini dengan 

adanya kondisi ketidakstabilan sebuah Negara yang berpotensi konflik ini 

merupakan pasar yang baik untuk mengekspor persenjataan walaupun keadaan 

Negara tersebut sedang bersitegang yang berpotensi konflik. Hal ini memiliki 

tujuan agar pemasukan miliaran dolar agar tercapai dari usaha ekspor persenjataan 

tersebut dengan tidak memandang potensi kekayaan Negara tersebut.  

Bagi Negara yang kaya raya dapat mengajukan daftar belanja untuk 

menikmati persenjataan yang canggih dan mampu membayarnya dengan tunai, 

tetapi berbeda bagi Negara yang miskin terpaksa mereka harus berhutang agar 

memperoleh pasokan persenjataan yang mereka perlukan, namun untuk 

menghindari dari eksploitasi persenjataan yang mencolok maka pemerintah AS 

menjadikan ekspor persenjataan sebagai “bantuan luar negeri” untuk Negara-

negara miskin. Dengan demikian ekspor persenjataan terpenuhi dan anggaran 

militer semakin tinggi yang mampu meningkatkan sumber daya ekonomi yang 

tinggi agar bisa dimanfaatkan sebagai kesejahteraan masyarakat.  

Dilain pihak, tidak semua kalangan AS menerima keberadaan MIC ini 

yang merupakan penciptaan idiologi konflik yang memiliki asumsi bahwa 

keberadaan MIC merupakan pemicu lahirnya konflik diberbagai penjuru dunia, 

ada yang keberatan dan ada yang tidak, namun hal ini dimanfaatkan bagi kaum 

yang tergiur akan keuntungan dari bisnis militer ini tidak mampu untuk menahan 

dari godaan keuntungan yang besar dari bisnis militer ini untuk memetik 

keuntungan. 
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Tentunya dari bisnis persenjatan ini tidak terlepas dari Negara yang sedang 

berkonflik sebut saja perang teluk II, dari perang ini banyak sekali perusahaan 

senjata yang ikut ambil andil dalam bisnis persenjataan, ada kurang lebih dari 13 

perusahaan persenjataan yang menyuplai persenjataan dalam perang teluk II.
29

 

Belum lagi Negara Negara yang sedang konflik lainnya seperti perang saudara di 

Afrika, perang Irak, konflik di Suriah, Libya dan lain lain. Dan kelompok MIC 

dapat dikakatan sebagai kelompok yang mengambill keuntungan di atas 

penderiataan orang lain.  

Potensi konflik selalu terbuka dengan demikian semakin banyak peluang 

usaha yang akan di dapat oleh perusahaan industri militer dari konflik tersebut, 

dalam pengamatan Peter F. Drucker yang seorang pengamat dan sekaligus penulis 

kritis tentang perang memiliki analisis yang menarik tentang keamanan abad 

modern ini, ia menegaskan bahwa perang adalah bagian terpenting dari 

pembentukan masyarakat industrial saat ini karena terjadinya perang inilah yang 

akan membentuk struktur masyarakat industri  perang modern merupakan perang 

industrial dimana kekuatan industri-industri bukan hanya sebagai kekuatan 

pendukung melainkan kekuatan induk yang melakukan peperangan.
30

 

Pada masa modern saat ini MIC tidak hanya menyuplai persenjataan 

militer saja namun dari menyuplai bahan makanan dan perlengkapan lainya 

merupakan jenis bisnis yang mulai berkembang, hingga memberikan tawaran 

penyedia layanan jasa pengawal atau bodyguard bagi tokoh-tokoh peting yang 

harus mendapatkan keamanan yang khusus. 
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Namun pada tahun 1961 Presiden Eisenhower telah memberikan 

peringatan bahwa penggabungan antara pengadaan militer dan kompleks industri 

militer secara bersar-besaran bisa memberikan ancaman bagi pemerintah 

demokrastis serta keamanan dan perdamaian dunia, karena kompleks industri 

militer merupakan kekuatan untuk memprioritaskan hubungan dalam negeri dan 

luar negeri. Selain itu anggaran dana yang begitu besar akan dialihkan dari 

program-program sosial untuk menyokong tambahan senjata dan keutungan yang 

besar mencapai miliaran dolar serta resiko dari ribuan lapangan pekerjaan, 

semakin memberikan pengaruh yang besar bagi  industri militer karena bagi 

perusahaan industri militer memiliki keuntungan bagi dirinya sendiri dalam 

perselisihan dunia bukan dalam perdamaian. 

1.4.2.3 PMC 

Private Military Company, pasca perang dingin tahun 1980an PMC 

mengubah jati diri menjadi terstruktur. Menjadikan peluang-peluang bisnis 

menjadi terbuka dengan penyediaan layanan keamanan dan tidak langsung 

sebagai bantuan militer, dalam perkembangannya PMC maju dengan pesat dari 

pendapatan bisnis ini mencapai lebih dari 30 triliun dollar pertahun.
31

 

Dalam priode modern yang mengatur dalam regulasi tentang perang dan 

persenjataan kecenderungan bebagai Negara untuk memperkuat militer berubah 

kearah memperkuat ekonomi dan industri, pada titik inilah yang akan 

memunculkan berbagai usaha jasa penyewaan tentara bayaran, yang pada 

umumnya anggota tentara bayaran merupakan tentara yang telah habis masa dinas 
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militernya atau tentara yang terpakasa dikeluarkan karena sanksi, biasanya 

personel dalam tentara bayaran ini adalah bahwa mereka merasa masih layak 

berdinas dalam ketentaraan atau mereka juga memiliki bajat dan keahlian khusus 

dalam duia kemiliteran, tentara bayaran lebih mengedepankan penghasilan atau 

upah, karena upah yang mereka peroleh lebih tinggi dari pada sewaktu mereka 

berdinas di institusi kemiliteran.
32

 

Awal mula menjamurnya PMC di dunia adalah ketika Uni Soviet runtuh 

dan terjadi pemangkasan terhadap personel tentara NATO yang awal mulanya 

sekitar berjumlah 1,5 juta di pangkas menjadi setengahnya dari jumlah tersebut 

menjadi 750.000 personel, dan ini menambah potensi permasalahan tersendiri 

bagi tentara yang diberhentikan, oleh sebab itu pemerintah AS menganggap perlu 

adanya wadah yang menampung mereka dan wadah yang di maksud adalah 

PMC.
33

 

PMC sendiri memiliki peralatan yang lengkap bahkan memiliki kawasan 

khusus sebagai markas PMC dan pusat latihan bagi onggota PMC, lahirnya PMC 

di AS tidak terlepas dari peranan pejabat tinggi pemerintahan AS sendiri dan 

petinggi militer AS, PMC yang terkenal di AS adalah Halliburon, yang pernah di 

pimpin oleh Dick Cheney dan setelah itu menjabat sebagai wakil presiden di era 

George Bush, dan Halliburton merupakan PMC kelas dunia dan mendapatkan 

tempat paling istimewa dalam pemerintahan AS,
34

 pemerintah AS mati-matian 

mempertahankan PMC karena dari usaha pelayanan jasa keamanan atau tentara 
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bayaran ini mendatangkan income yang sangat besar dan bahkan dalam konflik-

konflik bersenjata dikawasan tertentu mereka adalah perusahaan yang besar dan 

penuh dengan titipan kepentingan-kepentingan tertentu yang tentunya akan 

membawa keuntungan yang besar. Bahkan Blackwater perusahaan jasa pelayanan 

militer yang baru berdiri ditahun 1997 telah memiliki lahan yang seluas 6.000 

meter persegi di Moyok, Carolina Utara dan melatih 40.000 orang tiap tahunnya, 

bahkan Halliburton mendapatkan dana tambahan dari Dick Cheney  sebesar 2.5 

milliar dollar untuk mendirikan markas elit di sebuah kawasan yang dirahasiakan. 

Dan ini merupakan sebuah bisnis yang tentunya mampu untuk meraih income 

yang cukup besar dan sangat menggiurkan. 

Tidak hanya AS saja yang memiliki tentara bayaran Inggris dan Afrika 

Selatan juga memiliki organisasi yang keras ini, Inggris memiliki Sandline 

International sebagai PMC yang tangguh dan Afrika Selatan yang dibantu dan 

didukung oleh AS dan Inggris memiliki Executife Outcome
35

. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

yaitu penulis mencoba menganalisa dan mencari penjelasan secara jelas dan 

konkret mengenai faktor-faktor penggunaan PMC ( Private Military Company) di 

Irak dan dampak dari keterlibatan tentara bayaran, serta politik luar negeri AS 

dalam menggunakan PMC dalam invasi militer ke Irak. 
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1.5.2 Jenis Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berasal dari literatur-literatur yang didapatkan dari berbagai sumber seperti 

perpustakaan dan internet yang menyangkup berbagai dokumen yang berkaitan 

dengan invasi serta kebijakan Amerika Serikat di Irak serta keterlibatan Private 

Military Corporations dalam invasi ke Irak. 

1.5.3 Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisa data digunakan teknik analisa kualitatif dengan 

menghubungkan data yang satu dengan data yang memiliki hubungan saling 

keterkaitan yang dapat mendukung permasalahan yang sedang diteliti. Data yang 

dikumpulkan oleh penulis kemudian diolah menjadi data yang relevan dengan 

penelitian dengan cara mengambil bagian-bagian yang sesuai dengan topik 

penelitian dari tiap-tiap bahan yang dikumpulkan.  

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang dikemukakan, 

penulis akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (Library Research). 

Metode ini mengasumsikan bahwa setiap kumpulan informasi tertulis dapat 

digunakan sebagai indikator sikap, nilai, dan maksud politik dengan cara 

menelaah secara sistematis menurut kriteria penafsiran kata dan pesan tertentu. 

Dengan demikian, data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang 

berasal dari dokumentasi, publikasi. Bentuk data tersebut dapat ditemui pada buku 

referensi, jurnal, majalah ataupun laporan dari instansi terkait. Disamping itu 
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pemanfaatan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet 

untuk mendapatkan data tertulis yang telah didokumentasikan. 

1.5.5 Ruang Lingkup Penelitian  

1.5.5.1 Ruang Lingkup Materi. 

Penulis akan memberikan batasan ruang lingkup materi pada adanya 

penggunaan tentara bayaran pada invasi Amerika ke Irak. Dalam hal ini penulis 

lebih mengedepankan atas kebijakan penggunaan PMC di Irak. 

1.5.6.2 Ruang Lingkup Waktu. 

Ruang lingkup waktu yang digunakan yaitu mulai tahun 2002 yaitu saat 

pidato kenegaraan AS oleh Bush yang merubah pola hubungan AS-Irak pada 

tingkatan baru, sampai pada kekuasaan AS terhadap Irak dan upaya rekonstruksi 

Irak hingga tahun 2009. 

1.5.6 Argumen Pokok  

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menarik hipotesa dalam 

penggunaan Private Military company (PMC) dalam invasi ke Irak. Penggunaan 

PMC dalam invasi ke Irak merupakan bisnis militer terbesar dan ini merupakan 

perkembangan dari dari Military Industrial Complex dimana dalam usaha 

berkembangnya MIC ini tidak terlepas dari peranan kelompok-kelompok 

kepentingan (interest group) dari kelompok kepentingan inilah yang melakukan 

lobi untuk menggunakan jasa militer yaitu Private Military Company dengan 

penggunaan PMC menjadi lebih mudah dalam penjualan senjata dan mendapatkan 

keuntungan yang besar. Dari invasi ini, PMC meraup keuntungan yang besar dan 

mengalami peningkatan dalam bisnis militer.  
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Keterlibatan PMC ini juga tidak terlepas dari kelompok elit yang memiliki 

pengaruh besar bagi PMC yang beroprasi di Irak dalam pemerintahan AS seperti 

Dick Cheney wakil presiden masa Bush yang merupakan seorang mantan CEO 

Halliburton, Donald Rumsfeld mantan menteri pertahanan AS adalah seorang 

mantan wakil pimpinan perusahaan Western Oil yang bergerak di bidang migas 

dan juga partner dari George W.Bush.  

Dari pengaruh kelompok elit inilah maka akan mempengaruhi proses 

pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menginvasi Irak, 

karena kelompok elit ini berada dalam pemerintahan dan lebih mengutamakan 

perusahaan yang secara historis mereka memiliki tempat istimewa dalam 

korporasi militer yang memiliki ikatan yang kuat dan saling menguntungkan. 

Namun disisi lain faktor penggunaan PMC mempertimbangan 

keberhasilan invasi, pengurangan jumlah dan anggaran tentara nasional yang 

nantinya akan menimbulkan efek yang sangat penting, efek tersebut adalah 

meningkatnya jumlah veteran militer yang harus di tanggung oleh pemerintah AS, 

pasca perang juga menimbulkan trauma yang sangat dalam dari para veteran 

perang tersebut yang akhirnya banyak dari veteran tersebut melakukan bunuh diri, 

penggunaan PMC juga untuk mengurangi jatuhnya korban yang banyak dari 

tentara nasional.  
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1.6 Sistematika Penulisan  

Skripsi ini terdiri dari 4 bab, dimana kesinambungan dan keterkaitan 

dalam tiap bab diperjelas oleh sub-sub bab, sehingga pada akhirnya akan 

membentuk karya ilmiah yang sistematis dan konstruktif. 

Bab I : Pendahuluan  

Bab ini terdiri dari sub-bab latar belakang penelitian yang berisi tentang 

keterlibatan PMC dalam berbagai invasi Amerika Serikat ke berbagai Negara 

terkait dengan aksi terorisme dan usaha untuk memerangi terorisme invasi 

tersebut dilaksanakan ke Negara Afganistan dan Irak. Dengan adanya 

perkembangan teknologi militer dan bisnis militer yang semakin berkembang 

Amerika Serikat memiliki kecenderungan untuk  menggunakan jasa PMC (Private 

Military Company) dalam setiap invasi, selain perkembangan teknologi yang 

dimiliki oleh PMC, ternyata PMC juga adanya hubungan kedekatan dengan 

berbagai kalangan elit politik pemerintah Amerika Serikat. Sub-sub yang lain 

dalam bab ini adalah kerangka pemikiran yang berisi, tinjauan pustaka, kerangka 

teori. Sub-bab yang terkahir adalah metode penelitian, tipe penelitian, level 

analisa induksionis, jenis sumber data, teknik analisa data, dan ruang lingkup 

penelitian.  

Bab II : Private Military Company (PMC) Dalam Invasi AS Ke Irak Tahun 

2003 

Bab ini berisi tentang alasan Amerika melaksanakan invasi terhadap Irak, 

melihat perkembangan PMC serta posisi dan peran PMC di Irak. dalam bab ini 
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pembahasan lebih pada penekanan pada perkembangan dan kontrak-kontrak yang 

dilakukan oleh PMC di Irak. 

Bab III: Analisa Kebijakan AS Menggunakan PMC Dalam Invasi Militer Ke 

Irak 

Bab ini menjelaskan bagaimana garis besar kebijakan Amerika Serikat 

menggunakan PMC dalam invasi ke Irak pada tahun 2003 dengan menggunakan 

PMC. Bab ini mencoba menjelaskan adanya keterlibatan PMC dalam situasi 

politik dalam negeri, serta situasi ekonomi dan militer yang harus diperhatikan 

dengan adanya usaha efisiensi military budget, dan adanya bisnis korporasi militer 

swasta yang semakin berkembang.  

Bab IV: Penutup 

Berisi tentang uraian ringkas serta kesimpulan terhadap hasil penelitian, 

serta saran-saran kepada peneliti selanjutnya dalam membahas Private Military 

Company (PMC). 

Daftar Pustaka 

Dalam bagian ini berisi sumber-sumber sebagai referensi yang sangat 

mendukung dalam penelitian ini. 

 


