
BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1. Latar belakang Masalah 

Kekerasan yang melanda berbagai tempat di bumi ini, yang dengan diiringi 

kehilangan harta bahkan terkadang nyawa, kerap disebabkan oleh aksi-aksi terorisme. 

Seperti halnya, peristiwa peledakan gedung kembar pada tanggal 11 September 2001 

lalu1. Peristiwa penyerangan pada 11 September yang telah mempermalukan Amerika 

Serikat setelah kedua simbol kedigdayaan yang merupakan kebaggaan masyarakat 

Amerika Serikat, yaitu World Trade Center (WTC) di New York dan gedung 

pertahanan Amerika Serikat, Pentagon di Washington DC diratakan dengan tanah 

oleh  teroris disaat Amerika Serikat mendeklarasikan dirinya sebagai negara satu-

satunya di dunia ini yang mampu mengontrol dunia atau kerap kali dijuluki ‘polisi 

dunia’, karena kemampuan militer dan ekonominya melebihi negara lain pada saat ini. 

Serangan 11 September yang mengejutkan dunia ini dilakukan oleh jaringan 

teroris. Para pembajak hanya menggunakan peranti yang cukup sederhana. Begitu 

juga gedung pentagon dilindungi dengan sistem keamanan yang super canggih yang 

tidak mungkin kebobolan2. Jika melihat dari prosedur standar sistem keamanan udara 

AS yang begitu ketat, kalau ada pesawat keluar dari jalur, maka jet-jet pesawat 

tempur AS secara otomatis melakukan penyergapan. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi.  

Hal ini menunjukkan adanya sebuah rekayasa yang begitu rapi dari orang-orang 

Gedung Putih yang dengan sengaja menghancurkan WTC  dan Gedung Pentagon. 

Tegasnya, ini rekayasa yang luar biasa kejamnya yang dilakukan oleh kelompok 

                                                        
1Abdul Halim Mahally, 2005, Menjarah Negara Muslim Menguak Agenda Besar AS Dibalik 
Invansi ke Iraq dan Afghanistan, Bekasi: Firma Rodheta, hal:v 

  2Jerry D. Gray, 2004, Fakta Sebenarnya Tragedi 11 September, Jakarta, Shergy, hal:43 



”hawkish” di bawah pimpinan Paul Wolfowitz di Departemen Pertahanan AS yang 

bekerja sama erat dengan dinas rahasia Israel Mossad3.  

Peristiwa 11 September 2001, beberapa teroris telah berhasil membajak 

pesawat komersial ditabrakkan ke gedung World Trade Center (WTC) dan ke gedung 

Pentagon. Hanya dalam waktu yang sangat relatif singkat para pejabat AS menuding 

Osama Bin Laden sebagai otak utama dari serangan tersebut4. Meskipun data-data 

yang disodorkan oleh Presiden Bush kurang valid. Bush tetap bersikeras menuduh 

bahwa yang melakukan adalah Al-Qaedah pimpinan Bin Laden yang berbasis di 

Afghanistan.  

 Semua ini berhubungan dengan ladang minyak yang dimiliki Asia Tengah 

dan pemasangan pipa migas yang melewati wilyah Afghanistan. Para pengusaha 

minyak AS telah merancang skenario ini5 Letak geografis Afghanistan dinilai penting 

karena negeri itu dapat menyalurkan kekayaan alam negara-negara Asia Tengah, 

terutama minyaknya ke pasar dunia melewati Pakistan. 

 Kebutuhan Amerika Serikat akan minyak sangatlah vital melihat cadangan 

minyak mulai menipis apalagi minyak yang ada di Arab Saudi dan negara–negara 

Teluk yang sampai saat sekarang menjadi pemasok utama bagi Amerika Serikat 

sementara negara–negara besar lainnya sangat bergantung pada minyak yang ada di 

Timur Tengah. Selain itu juga untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak yang bisa 

naik kapan saja. Seperti saat invansi Irak ke Kuwait menjadikan pemerintahan 

Amerika Serikat berambisi mencari alternatif cadangan minyak guna memenuhi 

kebutuhan dalam negerinya mengingat negara-negara industri seperti Eropa, Jepang, 

China dan India juga sangat membutuhkan.  
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Menurut Daniel Yergin, pada tahun 2010 India dan China akan menjadi 

pengkonsumsi energi terbesar di dunia. Pada tahun 2010, China akan mengimpor 

minyak sebanyak 3 juta barel per hari walaupun pada tahun 1996, ia hanya 

membutuhkan impor minyak sebesar 0,5 juta barel per hari. Sedangkan naiknya 

permintaan dunia terhadap minyak pada tahun 2020, separuh dari India dan China 

membutuhkan minyak. Yergin pun mengajukan pertanyaan “Dari mana minyak itu 

akan diperoleh”? pertanyaan Yergin tersebut akan terjawab bahwa candangan minyak 

selain di Timur Tengah, Asia Tengah pun tidak kalah banyak cadangan minyaknya6. 

Penguasaan minyak yang ada di kawasan Asia Tengah akan sangat membantu 

dalam beberapa hal, jika persedian minyak yang ada di Timur Tengah menipis 

sementara pemintaan akan minyak dari negara-negara besar meningkat maka harga 

minyak akan melonjak, selain itu ketergantungan akan minyak di Timur Tengah akan 

berkurang. 

 Pemerintah Amerika Serikat sangatlah berambisi menguasai ladang minyak 

yang berada di wilayah Asia Tengah sejak perang Uni Soviet –Afghanistan (1979-

1987) melalui kawasan Afghanistan tetapi keinginan itu tertunda karena harus 

membantu mengusir tentara Uni Soviet. Keinginan itu tidak pernah surut hingga 

terjadi peristiwa 11 September 2001 lalu. 

Ambisi Amerika Serikat mendapat cadangan minyak di wilayah Asia Tengah 

dengan pemasangan pipa Migas melalui Afghanistan. Pemerintah Amerika Serikat 

harus mengorbankan nyawa rakyat sipil Afghanistan dengan menyerang negara 

tersebut dengan alasan memerangi terorisme internasional atas peristiwa penyerangan 

11 September 2001, karena Afghanistan dinilai menyembunyikan teroris nomor satu 
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yang dicari-cari Amerika Serikat yaitu Osama bin Laden dan para petinggi al-Qaedah 

sebagai aktor dan sekaligus sebagai pendana dari aksi terror di New York. 

Bagi Amerika Serikat sangatlah mudah menangkap Bin Laden dengan 

kemampuan FBI dan CIA ditambah lagi dukungan dari negara-negara NATO yang 

rata-rata mempunyai kemampuan intelijen, kalau memang Amerika Serikat benar–

benar berniat ingin menangkap Bin Laden dan menghentikan aksi–aksi teror Al-

Qaedah. Sampai sekarang aksi teror Al-Qaedah masih terjadi di Aghanistan dan di 

Pakistan pada hal tentara Amerika Serikat sudah menduduki Afghanistan sejak di 

gulingkannya rezim Taliban. 

Di awal tahun 2001, negosiasi antara pemerintah Amerika Serikat dan Taliban 

gagal. Dick Cheney, seorang pengusaha industri minyak Amerika Serikat, berusaha  

melobi, bahkan memaksa dan pada akhirnya menuntut agar rezim Taliban menerima 

ide tentang pemasangan jalur pipa minyak yang dikontrol oleh kepentingan bisnis 

minyak Amerika Serikat akan dibangun segera melalui Afghanistan menuju ladang 

minyak ke Asia Tengah. Saat Taliban menolak hal tersebut, Departemen Pertahanan 

Amerika Serikat menyusun rencana untuk menggantikan pemerintah Taliban dengan 

pemerintah yang  pro-Washington7  

Jika Amerika Serikat menyerang Afghanistan dengan alasan kegagalan 

George W. Bush membujuk pemerintah Taliban dalam menggunakan wilayah 

Afghanistan sebagai rute pipa migas untuk menyalurkan keluar laut Arab. Hal ini 

akan sangat ditentang oleh masyarakat Amerika Serikat sendiri, masyarakat 

internasional bahkan DK PBB pun tidak akan merestui keinginan negara super power 

itu. Maka, pemerintah Bush berbohong di hadapan para pemimpin dunia bahwa agresi 

militer ke Afghanistan adalah untuk memerangi terorisme atau ingin menangkap Bin 
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Laden supaya diterima oleh semua pemimpin negara bangsa dunia dan mendapat 

dukungan sepenuhnya dari DK PBB. Mengingat persoalan teroris bukan hanya 

persoalan Amerika Serikat saja, tapi juga persoalan semua negara di dunia. 

Agresi militer Amerika Serikat pasca 11 September ke Afghanistan dengan dalih 

memburu teroris internasional hanyalah kebohongan besar Bush demi mencapai 

ambisius Bush dengan orang-orang di sekitarnya guna mendapat keuntungan besar 

dari perang Afghanistan terutama perusahaan-perusahaan besar minyak Amerika 

Serikat. Seperti Unocal, Total, Pennzoil, Amoco, Chevron dan Exxon. 

Berdasarkan analisis permulaan yang penulis lakukan, tampak bahwa potensi 

minyak di Afghanistan dan Asia Tengah. Apakah benar kepentingan AS hanya untuk 

minyak?. Apakah kebutuhan minyak satu-satunya penjelasan invansi AS ke 

Afghanistan, atau ada kepentingan lain seperti kepentingan politik dan membangun 

Pangkalan Militer?. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengetahui kepentingan 

sebenarnya dibalik invansi AS. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam hal ini adalah "Apa 

kepentingan Amerika Serikat dibalik agresi militernya ke Afghanistan?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Dalam pembahasan penelitian ini, tujuan yang ingin di capai adalah untuk 

mengetahui apa kepentingan dibalik agresi militer AS ke Afghanistan. 

 

1.4. Studi Terdahulu  



Penelitian terdahulu sebagai pertimbangan dalam penulisan ini, yang berkaitan 

dengan kepentingan Amerika Serikat di balik invansinya ke Afghanistan, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim Mahally pada tahun 2005, "Menjarah 

Negeri Muslim Menguak Agenda Besar AS Dibalik Invansi ke Iraq dan 

Afghanistan"8. Penelitian ini menjelaskan apakah sebenarnya tujuan Amerika Serikat 

menggempur Afghanistan? Amerika Serikat memburu pelaku peristiwa penyerang ke 

WTC, ingin menghabisi jaringan terorisme dengan mengomandangkan perang 

melawan jaringan teroris internasional. Ataukah ada agenda besar AS di balik 

penyerang ke Afghanistan? atau AS sesungguhnya ingin menguasai minyak di 

wilayah Asia Tengah dengan menggunakan kawasan Afghanistan sebagai jalur pipa 

migas karena dianggap paling strategis letak geografisnya ketimbang kawasan lainnya 

untuk menyalurkan minyak ke luar. 

Dari peneilitian tersebut di peroleh hasil bahwa perang melawan terorisme 

internasional pasca terjadinya peristiwa penyerangan 11 September yang 

dikampanyekan Bush ke dunia internasional hanyalah kebohongan besar. Tujuan 

utama pemerintahan Amerika Serikat di bawah presiden Bush adalah menguasai 

minyak di Asia Tengah, sehingga Bush melakukan berbagai cara  guna mendapatkan 

akses pemasangan pipa migas di Afghanistan. Hal itu dilakukan untuk mengurangi 

ketergantungan ke satu negara, yaitu di Timur Tengah. Sehingga Amerika Serikat 

harus menengok ke Wilyah Asia Tengah yang mempunyai cadangan minyak yang 

tidak kalah banyaknya dengan negara Timur Tengah.   

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh kelompok HOT COPY dalam buku 

”Di Balik Perseturuan AS vs Taliban; Perang  Afghanistan9 Penelitian ini 
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menjelaskan bahwa perseturuan AS dengan Taliban karena Taliban dinilai telah 

melanggar janjinya pada Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan perusahaan 

minyak UNOCAL millik AS dalam proyek pemasangan pipa migas di Afghanistan. 

Dalam perkembangannya, malah Taliban memberikan proyek kepada perusahaan 

BRIDAL, perusahaan Argentina yang menjadi pesaing UNOCAL. 

Dari penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa penyerangan ke 

Afghanistan oleh Amerika Serikat setelah terjadinya peristiwa penyerangan ke WTC 

bukan hanya persoalan menangkap Osama Bin Laden atau perang melawan teroris ini, 

tapi banyak kepentingan Amerika Serikat di Afghanistan atau sering di sebut konflik 

multi kepentingan.    

 Penelitian yang berjudul “kepentingan Amerika Serikat Dibalik Agresi 

Militer ke Afghanistan”, penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti 

sebelumnya. Peneliti sebelumnya yang hanya melihat pada satu faktor yaitu pada 

kebutuhan AS akan minyak di kawasan Asia Tengah. Sementara penelitian yang 

peneliti analisis tidak hanya pada satu faktor pada minyak saja. Karena bagi peneliti 

faktor kebutuhan akan minyak tidaklah dapat dijadikan sebagai satu-satunya 

penjelasan dibalik agresi militer AS ke Afghanistan. Faktor kepentingan politik yang 

berkaitan dengan kepentingan geopolitik dan geostrategis merupakan hal yang 

terpenting dari motivasi AS melancarkan agresi militernya ke Afghanistan.  

. 
1.5. Kerangka Pemikiran 

1.5. 1. Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy) Kebijakan luar negeri merupakan 

seperangkat kajian tentang bagaimana sebuah negara membuat kebijakan   sehingga 



melibatkan studi politik internasional dan domestik yang menyangkut hubungan 

internasional dan kebijakan publik.10 

Konsep  kebijakan luar negeri (Foreign policy) Menurut Mark R. Amstutz 

adalah kebijakan luar negeri sebagai explicit and implicit action of governmental 

officials designed to promote national interest beyond a country’s territorial 

boundaries.11 Secara eksplisit dan implisit kebijakan luar negeri adalah tindakan 

pemerintah ditujukan pada pencapaian kepentingan nasional yang melewati batas 

wilayah suatu negara. Dalam definisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau 

kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar 

negeri yang melewati batas kewilayahaan suatu negara.12  

Sementara menurut Howard Lentner pengertian kebijakan luar negeri harus 

mencakup tiga elemen dasar dari setiap kebijakan: penentuan tujuan yang hendak 

dicapai (selection of objectives), pengerahan sumber daya atau instrumen mencapai 

tujuan tersebut (mobilization of means) dan pelaksanaan (implementation) dari 

kebijakan yang terdiri dari rangkaian tindakan secara aktual menggunakan 

sumberdaya yang sudah ditetapkan.13 

 Dengan demikian esensi dari kebijakan luar negeri merupakan rencana dan 

kebijakan–kebijakan yang ditujukan kepada tujuan yang satu yakni perwujudan 

kepentingan nasional mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara sehingga 

setiap pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara selalu mendasarkan pada 

kepentingan nasional.14 
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1.5. 2. Kepentingan nasional (National Interest) 

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan suatu negara 

dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional suatu negara secara 

khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, 

seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.15 

Menurut K.J. Holsti kepentingan nasional diidentifikasi dalam tiga klasifikasi. 

Pertama, kepentingan dan nilai inti. Kepentingan dan nilai inti merupaka tujuan 

jangka pendek, karena tujuan ini jelas tak dapat dicapai apabila unit politik yang 

mengejarnya tidak mempertahankan eksistensinya. Kedua, tujuan jangka menengah. 

Dalam tujuan ini dibagi dalam tiga tipe, (1) mencakup usaha pemerintah memenuhi 

tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional, (2) 

meningkatkan prestise negara dalam sistem itu. Prestise negara diukur dengan tingkat 

perkembangan industri dan keterampilan serta teknologinya; dan (3) mencakup 

perluasan diri dan imperalisme, dalam memcari keuntungan  termasuk akses bahan 

mentah yang tidak dapat mereka peroleh melalui perdagangan atau diplomasi. Ketiga 

tujuan jangka panjang. Dalam tujuan ini, impian dan pandangan tentang ideologi 

terakhir sistem internasional yang mengatur hubungan dalam sistem tersebut. 16 

Munurut Miroslav Nincic kepentingan nasional ada tiga kreteria atau yang 

disebut asumsi dasar yang harus di penuhi dalam mendefinisikan kepentingan 

nasional. Pertama, kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya 

menjadi proritas utama pemerintah dan masyarakat. Kedua, kepentingan tersebut 

harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Artinya, pencapaian kepentingan 

nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional. Ketiga, kepentingan nasional 
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harus melampaui kepentingan yang bersifat partikulastik dari induvidu, kelompok, 

atau lembaga pemerintah sehingga menjadi kepedulian masyarakat keseluruhan17 

Konsep kepentingan nasional diatas dapat digambarkan bahwa kepentingan 

nasional harus yang bersifat kepentingan inti dan vital. Umumnya berkaitan dengan 

hajat orang banyak sehingga suatu negara berusaha untuk mendapatkan kepentingan 

nasionalnya dengan berbagia cara, bahkan negara tersebut akan melakukan tindakan 

agresi militer demi mempertahankanya. AS mengangap kawasan Asia Tengah sebagai 

kepentingan, karena dalam pandangan AS kawasan tersebut dikemudian hari dapat 

menguntungkan AS dalam percaturan politik internasional.  

1.5. 3. Geopolitik Kawasan (geo-political Consideration) 

Konsep geopolitik merupakan konsep yang melihat hubungan antara kondisi 

bumi (wilayah), institusi politik dan kebijakan sebuah negara. Geopolitik adalah 

sebuah studi geografi yang dikaitkan dengan kondisi kebijakan luar negeri sebuah 

negara dan fenomena politik dengan asumsi bahwa kekuaatan sebuah negara 

bergantung pada wilayahnya, penduduknya, pemerintahannya, ekonominya, dan 

budayanya. Fokus utama konsep geopoltik berhubungan dengan  korelasi antara 

kekuatan dalam bidang politik, identifikasi wilayah inti dari persfektif internasional, 

dan hubungan antar kapabilitas laut dan darat yang  dimiliki 18 

Menurut Mackinder, salah seorang pencetus teori geopolitik asal Inggris, 

menyebut bahwa Asia Tengah dan laut Kaspian adalah wilayah yang sangat 

geostrategis. kemudian Mackinder mengatakan dengan teori heartland, yaitu sebuah 

kawasan yang terletak di pusat World Island yang meliputi Eropa Timur dan Asia 

Tengah (bekas kawasan imperium Rusia). Kawasan jantung dunia (heartland) 

memiliki sumber daya alam dan meneral berlimpah. Siapa pun yang dapat menguasai 
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heartland, dia akan menguasai World Island. Siapa pun yang menguasai World 

Island, dia akan menguasai lebih dari 50 persen sumber kekayaan dunia dan 

memimpin pertaruhan dalam membangun “imperium global” 19 

Ide dasar dari konsep geopolitik adalah bahwa geografi suatu wilayah akan 

sangat menentukan arah pergerakan politik internasionalnya yang dibentuk oleh posisi 

geografisnya. Sehingga negara tersebut mampu melakukan bargainining position 

terhadap negara lain. Misalnya AS mengangap bahwa wilayah Afghanistan 

mempunyai posisi yang sangat startegis di kawasan Asia Tengah dikemudian hari. 

1.6.  Metode Penelitian 

 Peneliti harus dilaksanakan secara sistematik, teratur dan tertip. Hal ini berarti 

prosesnya harus pula mengikuti prosedur atau metode yang paling sesuai dengan 

masalah yang sedang akan dibahas dalam karya ilmiah. Prosedur atau metode dan 

teknik penelitian tersebut dalam kenyataanya adalah merupakan pola yang berfungsi 

untuk mengarahkan proses berfikir agar penelitian menghasilkan kebenaran yang 

obyektif20. 

1.6.1. Tipe Penelitian  

Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut 

Bogman dan Taylor mendefinisikan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis21.  

1.6.2. Tingkat Analisa 

Tingkat analisa ini menggunakan tingkat analisa negara-bangsa. Menurut 

Mohtar Mas'oed tingkat analisa negara-bangsa adalah analisa yang menekankan 

tingkat ini berasumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimana pun berada, pada 
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dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama, karena analisa 

menekankan perbedaan anatara prilaku kelompok pemebuat keputusan di suatu 

negara dengan sekelompok lain di negara lain dianggap akan sia-sia22 

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, yaitu 

menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan 

bahan-bahan emperis seperti literatur-literatur, berbagai artikel dan internet yang 

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah 

oleh penulis. 

1.6.4. Teknik Analisa Data 

Penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik analisa data yang 

digunakan adalah kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah kegiatan analisa 

dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian 

data; (3) verifikasi data. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dan trasnformasi. Dalam proses reduksi data yang 

dilakukan adalah membuat ringkasan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data sebagai sekumpulan imformasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan tindakan. 

3. Verifikasi Data 

Menarik kesimpulan merupakan langkah Akhir dalam kegiatan analisa 

data23 
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1.7. Ruang Lingkup Penelitian  
 

1.7.1 Batasan Waktu 

Penelitian ini menggunakan selang waktu dari tahun 2001 – 2008. Pada pasca 

terjadinya peristiwa penyerangan 11 September 2001. Pasca kejadian 11 September 

2001 – 2008 Amerika Serikat pada masa Bush melakukan agresi militer ke 

Afghanistan atas dasar kepentingan ekonomi dan politik. 

1.7.2. Batasan Materi 

Materi yang dibahas dalam penulisan penelitian ini memfokuskan untuk  

kepentingan AS dibalik agresi militer ke Afghanistan. Mengingat kawasan Asia 

Tengah yang berbatasan dengan Afghanistan kaya dengan minyak. 

 
1.8. Sistematika Penulisan  

Bab I adalah bagian pendahuluan, dijelaskan tentang pokok gagasan utama 

penelitian yaitu latar belakang masalah, penelitian terdahulu, kerangka konsep, 

metode penelitian dan sistematika penelitian. 

 Bab II membahas latar belakang serangan AS ke Afghanistan yang di dahului 

dengan paparan dampak WTC terhadap AS, kebijakan yang diambil oleh AS dalam 

merespon 11 September 2001 dan alasa-alasan formal yang digunakan oleh AS dalam 

menginvansi Afghanistan.  

  Bab III adalah bab inti berisi analisa tentang deskripsi kepentingan AS dalam 

operasional militer ke Afghanistan yang berisi narasi kepentingan ekonomi dan politik 

AS di Afghanistan 

 Bab IV adalah penutup, kesimpulan seluruh isi skripsi. 

 

 

 

 



 


