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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Irak  merupakan  sebuah  kawasan  subur,  terletak  pada  lembah  sungai  Tigris 

dan Euphrat, tepatnya disebut dengan Mesopotamia kuno, dan terletak dibagian Barat 

Daya Asia. Negara  Irak mempunyai  cadangan minyak  terbesar  nomor dua di dunia 

setelah  Arab  Saudi,  dan  gas  alam  yang  melimpah.  Negara  Irak  juga  merupakan 

pengekspor  kedua  minyak  ke  Negaranegara  di  dunia,  sebelum  terjadinya  sanksi 

embargo yang diberikan oleh DK PBB pada tahun 1990, pasca invasi AS ke Kuwait. 1 

Selain  dari  kekayaan  minyak,  dan  gas  alam  yang  berlimpah,  Irak  juga 

mempunyai hasil pertanian yang cukup bagus dikawasan tanah Irak sendiri. Bahkan 

pada  tahun  1970,  hasil  pertanian  Irak  berjumlah  10,4  juta  ton  pertahun  yang 

dihasilkan dari padipadian, gandum dan lainlain. Tetapi pada tahun 1972, produksi 

hasil pertanian Irak menurun, bahkan sejak meningkatnya harga minyak 2,2 kali lipat 

dan semakin meningkat hinggga menjadi 41 kali lipat pada tahun 1980an 2 . 

George Bush yakin, dengan dana sebesar US$ 18,4 Milyar, dapat membangun 

kembali Negara  Irak ke  arah  yang  lebih  baik,  pasca  invasi AS  ke  Irak  tahun 2003. 

Tetapi  pandangan  ini  ditanggapi  berbeda  oleh  penasihat  ekonomi  Presiden George 

Bush, Larry Lindsey, yang juga sekaligus sebagai Dewan Perekonomian Nasional. Ia 

mengemukakan bahwa biaya yang diperlukan untuk pembangunan  rekonstruksi Irak 

1 Alauddin Al Mudariss,”Huru Hara Irak Isyarat Akhir Zaman”, 2004, Yogyakarta, Cahaya Hikmah, 
Indonesia, Hal: 13 

2  Ibid, Hal: 350
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dapat mencapai 200 milyar dolar AS. Namun, pada saat  yang  bersamaan ungkapan 

larry  dibantah  oleh  Deputi  Menteri  Pertahanan  Amerika  Paul  Wolwofizt  yang 

diwakilkan oleh wakilnya dengan mengatakan: bahwa biaya rekonstruksi Irak pasca 

perang akan ditutupi dengan pendapatan dari minyak  Irak yang berkisar US$ 5060 

milyar. 3 

Ambisi  dan  keinginan  AS  yang  besar  untuk menjatuhkan Saddam Hussein, 

sebagai  pemimpin  yang  dinilai  otoriter,  telah  menjadi  kebijakan  politik  luar  negeri 

AS  yang  tidak  resmi  bagi  para  pemimpin  Amerika  yang  lainnya,  dimana  pasca 

terjadinya  serangan  11 Sepetember  2011, Bush  semakin  gencar melakukan  aksinya 

melalui  pidato  untuk menyingkirkan  pemerintahan Negara  Irak  yang dipimpin  oleh 

Saddam  Hussein,  dan  menggantikannya  dengan  yang  lebih  loyal 4  pada  barat 

khususnya Amerika Serikat 5 . 

Pada  tahun  2002,  pemerintahan  Bush  mulai  membicarakan  tentang  teroris, 

senjata  pemusnah  massal,  dan  juga  Irak.  Wakil  presiden  AS  Dick  Cheney  tampil 

ditelevisi untuk meyakinkan dunia bahwa akan banyak serangan teroris yang datang 

terhadap  AS.  Sementara  itu,  Menteri  Pertahanan  Donald  Rumsfeld  mengatakan 

bahwa  hanya  soal  waktu  saja  bagi Negara  pembangkang  seperti  Irak  untuk  segera 

melancarkan aksi terorisnya pada pemerintahan AS. 6 

3 Stiglizt Joseph,” perang Tiga Trilliun Dolar(Bencana Ekonomi di Balik Invasi Amerika ke Irak)”, 
2009, Mizan, Jakarta, Hal:37 

4 Definisi loyal yaitu setia, patuh , taat, ikhlas dan tulus hati,sehinggga loyal pada barat khususnya 
Amerika merupakan setia dan patuh terhadap Amerika Serikat 

5 Musthafa Abd Rahman, 2003“Laporan Dari Lapangan Geliat Irak Pasca Saddam” Kompas, Jakarta 
Hal: 37 

6 James Risen, “Negara Haus Perang”, 2007 ,  Zenit, Bandung, Indonesia, Hal: 109



3 

George Bush, selaku presiden AS mempunyai ambisi kuat untuk menjatuhkan 

rezim kekuasaan Saddam Hussein. Hal ini terbukti dengan munculnya dokumen yang 

berjudul: Strategi Keamanan Nasional dari Amerika Serikat atau yang disebut dengan 

Doktrin Bush yang berisi: 

“mencegah  musuhmusuh  kami  yang  mengancam  kami,  sekutu  kami,  dan 
temanteman  kami,  dengan  senjata  pemusnah  massal”  yang  mana 
dijelaskan.”bahaya  paling  parah  untuk  kebebasan  terletak  dipersimpangan 
radikalisme dan teknologi. Ketika penyebaran kimia dan biologi dan senjata 
nuklir,  rudal  balistik  bersama  dengan  teknologisaat  yang  terjadi,  bahkan 
negaranegara  lemah  dan  kelompokkelompok  kecil  dapat  mencapai 
kekuatan  yang  merupakan  bencana  untuk  menyerang  negaranegara 
besar. musuhmusuh  kami  telah  menyatakan  sangat  berniat  dan  telah 
tertangkap  mencari  senjatasenjata  yang  mengerikan. Mereka  ingin 
memeras kemampuan kami, atau untuk menyakiti kami, atau merugikan kami 
temandan  kami  maka  kami  melawan  mereka  dengan  segala  kekuatan 
kami.” 7 

Kebijakan  politik  luar  negeri  AS  terhadap  Negara  Irak  untuk  mengganti 

kepemimpinan  Saddam Hussein  telah  menjadi  incaran  Presiden  George  Bush,  dan 

juga  pada  masa  kepresidenan  AS  sebelumnya.  Salah  satunya  adalah  presiden 

Amerika  Bill  Clinton,  dimana  membentuk  kelompok  untuk  mendukung  transisi 

demokrasi di Irak yang diberi nama Operasi Serigala Gurun. Akan tetapi  hal tersebut 

mengalami  kegagalan,  dan  kemudian  dilanjutkan  oleh  George  Bush  pada  masa 

kepemimpinannya. Bush melancarkan Invasi terhadap Negara Irak pada tahun 2003, 

dan  hanya  tercatat dalam beberapa minggu  ( 20 Maret 8 April 2003) 8 , AS berhasil 

7 The  National  Security  Strategy  of  The  United    State  of  America  situs  dapat 
dilihat<http:www.informationclearing  house  .info  article  2320.htm>  isi  lengkap  dari  doktrin  Bush 
dapat dilihat dilampiran, diakses tgl  9 mei 2010 

8 Siti  Mutiah  Setiawati,  Dkk.  “Irak  di  Bawah  Kekuasaan  Amerika”.  2004.  Yogyakarta,  Pusat 
Pengkajian Timur Tengah, Indonesia “ Hal: 14
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menguasai  wilayah  Irak  tersebut  secara  utuh,  dengan  meletakkan  tentaratentara 

kependudukan  Amerika diwilayah bagian Irak . 9 

Pasca  invasi AS ke  Irak  tahun 2003, keamanan di  Irak khususnya Baghdad, 

menjadi tidak stabil. Sebagaimana diberitakan oleh salah satu Koran terbitan Amman 

di  Irak,  dimana  pada  tanggal  8  Mei  2003  pasca  jatuhnya  Saddam  Hussein  terjadi 

perlawanan  dari  masyarakat  Irak  terhadap  tentara  kependudukan  AS,  dikarenakan 

turut campurnya AS secara jelas pada sektor ekonomi, dan politik. 10 

Pada tanggal 29 April 2003, AS membentuk Dewan Pemerintahan Sementara 

Irak  (  Interim  Governing  Council/IGC),  dibawah  pengawasan  langsung  Amerika, 

yang  diwakili  oleh  CPA  (Coalition  Provisional  Authority)  selaku  Koalisi  Otoritas 

Sementara  Irak,  dengan  tujuan  untuk  mengontrol,  mengawasi,  dan  mengatur 

perkembangan Negara Irak pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein. 11 

Pasca  Invasi  AS  ke  Irak  tahun  2003,  AS  mulai  meletakkan  tentara 

kependudukannya di wilayahwilayah kawasan bagian Irak. Dan AS juga mulai turut 

campur  urusan  dalam  negeri Negara  Irak. Dua  bentuk  intervensi  yang  terlihat  jelas 

oleh penulis yaitu: Intervensi dalam bidang ekonomi, seperti: rekonstruksi pada bisnis 

telekomunikasi  di  Irak,  sarana  publik  Irak,  seperti:  jembatan,  pelabuhan,  bandara, 

serta  sarana  publik  pada  kilangkilang  minyak  Irak,  dan  kemudian  diikuti  dengan 

intervensi dalam bidang politik yang meliputi pada perubahan tatanan pemerintahan 

9 The truth of Iraq War situs dapat dilihat di http://www.indogamers.com/f261/the_truth_of_iraq_war 
57711/ diakses tgl 15 juni 2010 

10  Ibid, Hal: 8 
11 Pemimpin  Irak  Tuntut  Pembentukan  Pemerintah  Sementara  situs  dapat  dilihat  di 
http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=UAhSAwJXC1ZQ diakses tgl 15 juni 2010

http://www.indogamers.com/f261/the_truth_of_iraq_war-57711/
http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=UAhSAwJXC1ZQ
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sementara  Irak,  referendum  konstitusi  sementara  Irak(  TAL/  Transitional 

Administration Law), serta pada PEMILU Irak tahun 2005. 

1.2  Rumusan masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  diatas,  maka  rumusan  masalah  dari 

penelitian  ini adalah: Bagaimana  bentuk  intervensi Amerika Serikat dalam bidang 

ekonomi dan politik  pada  masa pembentukan pemerintahan sementara  Irak pasca 

Saddam Hussein 20032005? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Mengetahui  dan  mampu  untuk  menggambarkan  bagaimana  Intervensi 

Amerika  Serikat  dibidang  ekonomi  dan  politik  dalam  masa  proses 

pembentukan pemerintahan sementara Irak pasca Saddam Hussein 20032005 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademisi 

Peneliti  berharap  penelitian  ini  dapat  menambah  sumbangan  pemikiran, 

wawasan, dan pengetahuan bagi disiplin ilmu Hubungan Internasional terkait 

pada  konsep  Intervensi,  khususnya  intervensi  Amerika  Serikat  pada  sektor 

ekonomi  dan  politik  dalam  pemerintahan  sementara  Irak  pasca  Saddam 

Hussein. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pemerintah, untuk 

dijadikan  salah  satu  rekomendasi  dalam  kebijakankebijakannya,  yang
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berhubungan  dengan  pemerintahan  Amerika,  dan  lembagalembaga  asing 

lainnya yang ada di Indonesia. 

1.5  Kajian Pustaka 

1.5.1  Penelitian Terdahulu 

Permasalahan  yang  muncul  pasca  invasi  Amerika  Serikat  ke  Irak  telah 

menjadi pengamatan oleh para peneliti sebelumnya, pertama yaitu Trias Kuncahyono 

dalam bukunya  “Irak Korban Ambisi Kaum Hawkish”, beliau menganalisa keadaan 

Irak pasca Saddam Hussein 12 . 

Invasi  AS  ke  Irak  pada  tahun  2003,  bertujuan  untuk  menjatuhkan  rezim 

Saddam Hussein  yang  dikenal  sebagai  pemimpin  yang otoriter  dan diktator. Maka, 

diperlukan  sebuah  tatanan  pemerintahan  baru  bagi  warga  Irak,  yaitu  dengan 

membentuk  demokratisasi  di  Irak,  yang  jauh  lebih  baik  dari  pemerintahan  Saddam 

Hussein. Namun, membangun  sebuah  demokraksi  di  negara  Irak bukan  hal mudah, 

yang dapat dilakukan secara langsung oleh Amerika Serikat, karena pada masyarakat 

Irak  sendiri  masih  terdapat  persaingan  kekuasaan,  dan  ketidakharmonisan  dalam 

hubungan  antara  masyarakat,  serta  masih  timbulnya  perbedaan  antara  masyarakat 

Irak sendiri, yang datang dari kalangan Sunni, Syiah, dan suku Kurdi. 

Pada penelitian yang ke2 diteliti oleh Azman Ridha Zain dalam tesis S2nya 

yang berjudul “Realitas dibalik Konflik Amerika Serikat Ke Irak” 13 . Dalam penelitian 

ini  Azman  mengukapkan  bahwa  invasi  AS  ke  Irak  didasari  oleh  keinginan,  dan 

12 Trias. Kuncahyono,2005. “Irak Korban Kaum Hawkish”. Jakarta: Buku Kompas. Indonesia 
13 Realitas Dibalik Invasi AS situ dapat dilihat di <hhtp:www.digilib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak 
93120.pdf> diakses 3 mei 2010
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ambisi  AS  yang  besar  untuk  mengukuhkan  supremasi  kekuasaanya  sebagai  satu 

satunya Super Power yang tanpa tandingan dimuka bumi ini. 

Kekuatan dan kekuasaan Amerika,  juga  tertuju pada Negaranegara di dunia 

lainnya,  sebagai  bentuk  ancaman  dari  pemerintahan  Amerika,  agar  para  pemimpin 

Negaranegara  di  dunia  untuk  selalu  berada  dibawah  peraturan  Amerika,  dan  tidak 

keluar dari komando yang telah ditetapkan oleh pemerintahan AS. Dan jika terjadi hal 

tersebut,  maka  Amerika  bersama  pasukannya  untuk  segera  melancarkan  invasi 

terhadap  Negara  yang  melawan  pemerintahan  AS.  Sebagaimana  yang  terjadi  pada 

presiden Irak Saddam Hussein. 

Berdasarkan  pada  2  penelitian  tersebut,  peneliti  mempunyai  pandangan 

tersendiri dalam membahas tentang AS dan Irak, pada peneliti pertama lebih melihat 

tentang ambisi AS dalam membangun sebuah sistem demokratisasi di Irak yang jauh 

dari  bayangbayang  kekuasaan  Saddam  Hussein,  dan  pada  peneliti  ke2,  peneliti 

melihat  ambisi  AS  yang  ingin  mengukuhkan  dirinya  pada  dunia  bahwa  Amerika 

Serikat sebagai negara Super Power dunia. 

Maka, pada dua penelitian penulis  tersebut, penulis mencoba berbeda dalam 

menganalisa  kondisi  keadaaan  Irak  pasca  invasi  AS  tahun  2003,  dimana  penulisan 

lebih memfokuskan intervensi Amerika Serikat pasca invasi ke Irak 2003 pada sektor 

ekonomi,  dan  politik  dalam  pemerintahan  sementara  Irak  pasca  Saddam  Hussein 

20032005.
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1.6  Landasan Konsep 

1.6.1  Intervensi 

Untuk  menjelaskan  intervensi  Amerika  Serikat  pada  sektor  ekonomi,  dan 

politik  dalam  pemerintahan  sementara  Irak  pasca  Saddam  Hussein,  maka  penulis 

menggunakan  konsep  Intervensi  agar  dapat  membantu  penulis  dalam  menjelaskan 

penelitian pada intervensi Amerika Serikat di Irak. 

Pada  bukunya  John  Baylis  yang  berjudul  The  Globalization  Of  World 

Politics:  An  Introduction  To  International  Relation,  dimana  dijelaskan  intervensi 

sebagai  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara,  kelompok  dalam  suatu 

negara,  atau  suatu  organisasi  internasional  yang  mencampuri  secara  paksa  urusan 

dalam negeri Negara lain. 14 

Pada  intervensi  AS  di  Irak  dalam  bidang  ekonomi  dan  politik  merupakan 

salah  satu  tujuan  AS  untuk  menguasai  negara  Irak  yang  kaya  akan  sumber  daya 

alamnya berupa minyak, dengan adanya intervensi dari AS ke Irak, maka secara tidak 

langsung  AS  turut  campur  dalam  bidang  ekonomi  di  Negara  Irak,  terutama  dalam 

penguasaan minyak  Irak,  dimana  pada  masa  kekuasaan  Saddam Hussein,  AS  sulit 

mengintervensi minyak Irak, karena Saddam sangat tidak menyukai turut campurnya 

tangan  asing  (AS)  di Negara  Irak,  dan  intervensi  AS  yang  lain  juga  terdapat  pada 

14 John Baylis dan Steve Smith. , 1999. The Globalization of World Politics: An Introduction to 
International Relations.  UK: Oxford University  Press,  hal.  395.  Dalam hak  asasi manusia  dalam 
hubungan  internasiona  situs  dapat  dilihat  di 
<pustaka.unpad.ac.id/.../hak_asasi_manusia_dan_hubungan_internasional.pdf>diakses  tgl  11  mei 
2010
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perubahan  segala  struktur  tatanan  pemerintahan  dalam  perpolitikan  Irak  pasca 

Saddam. 

Intervensi Amerika Serikat  ke  Irak pasca  Invasi merupakan  suatu  kebijakan 

politik AS yang  tidak  resmi, dimana pasca perang dunia  II, AS  berkeinginan untuk 

mengubah tatanan peta politik dunia, dengan tujuan memperluas pengaruhnya, pada 

Negaranegara  di  dunia.  Dan  hal  tersebut  dimulai  dengan  turut  campurnya  AS  di 

Negara Irak dalam sektor ekonomi, dan politik pasca invasi AS tahun 2003, sebelum 

menguasai  sepenuhnya  kawasan  timur  Tengah  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam 

berupa minyak. 15 

Intervensi  merupakan  sebuah  masalah  dinamika  dalam  hubungan 

internasional,  karena  hal  tersebut  memicu  suatu  Negara  besar  yang  mempunyai 

kekuasaan  (Power),  untuk memaksa Negara  lain  agar  dapat  mengikuti  ideide  dari 

pemikiran Negara yang berkuasa, dan akan menimbulkan kekerasan yang sulit untuk 

diselesaikan. Hal  ini cenderung mengakibatkan terjadinya perang, dan perang adalah 

suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia, dan akan semakin meluas, 

dikarenakan melibatkan para militer dari suatu Negara. 16 

1.6.2  Power 

Untuk menjelaskan konsep yang kedua, penulis menggunakan konsep Power 

guna  melihat  kekuasaan  dengan  kekuatan  yang  dimiliki  oleh  AS  dalam 

15 Bambang Cipto,” Politik & Pemerintahan Amerika”, cetakan ke2, 2007, Lingkaran Buku, 
Yogyakarta, Indonesia, Hal: 197 

16 Denny  Rhamdany , Dkk,” Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional”, 
2009, rajawali Pers, Jakarta, Indonesia, hal:2
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mengintervensi  pemerintahan  sementara  Irak  pasca  Saddam  Hussein  2003  2005. 

Pada konsep ini Power mencakup dari kekuatan dan kekuasaan, yaitu merupakan alat 

untuk  mencapai  tujuan  dalam  merubah  pikiran  ”menguasai”.  Morgenthou 

mendefinisikan  Power  (kekuasaan)  adalah  semua  hubungan  sosial  yang  berguna 

untuk sebuah tujuan, dari kekerasan fisik sampai pada ikatan psikologis yang paling 

licik, yang dipakai untuk saling mengendalikan pemikiran. 17 

Para penganut realisme berpendapat bahwa kekuasaan merupakan persaingan. 

Hal  ini  dikarenakan  terdapatnya  berbagai  ketidaksepakatan  yang  mendasar  yang 

disertai  adanya  pemaksaan,  sehingga  menimbulkan  suatu  bentuk  otoritas,  paksaan 

dan  pengaruh.  Kekuasaan  (Power)  yang  dimiliki  AS  dalam  mengintervensi  Irak, 

mendorong terciptanya suatu pemaksaan yang datang dari AS untuk merubah segala 

bentuk  tatanan  pemerintahan  dalam  negeri  Irak.  Kekuatan  yang  dimiliki  AS,  dan 

merasa mampu untuk membentuk pemerintahan Irak yang baru, dengan beranggapan 

bahwa pemerintahan Irak, akan jauh lebih baik daripada di masa Saddam Hussein. 18 

Kekuasaan( Power) yang dimiliki AS sebagai Negara adi daya juga bertujuan 

untuk menciptakan sebuah kekuatan baru yang dapat membentengi  AS dari musuh 

musuhnya, dan merupakan sebuah peringatan bagi negaranegara lemah agar bersikap 

hatihati dan takut pada Negara Amerika Serikat tersebut. 

17 Hans J. Morgenthou . “ Politik Antar Bangsa Edisi Keenam Direvisi Kenneth W.Thompson,”yayasan 
obor, Jakarta, Hal: 15 

18 Jill Steans,& Lloyd Pettiford, Hubungan Internasional Perpekstif Hubungan & Tema, Pustaka 
Pelajar, Jakarta, Hal: 60
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Pemerintahan  AS  berkeyakinan  menciptakan  sebuah  kekuatan  penuh  untuk 

memperluas  kekuasaannya  dengan  segala  cara,  dengan  mengubah  perilaku  para 

Negaranegara  di  dunia  dengan  kekuatan,  dan  kekuasaan  (Power)  yang  dimilikinya 

sebagai Negara Super Power. Sehingga hal ini menimbulkan suatu persaingan dengan 

Negaranegara di dunia, salah satunya adalah negara Irak, dimana pada masa Saddam 

Hussein,  Irak  merupakan  Negara  yang  memiliki  kekuasaan,  militer,  dan  ekonomi 

yang kuat. 19 

Hal inilah yang mendasari para pelaku realis, dan menganggap bahwa sebuah 

kekuasan harus dikejar dengan segala cara, dimana dalam bukunya Machievelli  ( The 

Prince)  :  “Tak  ada  hukum  yang  baik  bila Negara  tidak  dipersenjatai  dengan    baik, 

sebaliknya  bila  mereka  semua  bersenjata,  berarti  memiliki  hukum  yang  kuat  dan 

Machievelli juga berbicara: Bahwa tidak ada Negara yang tahan melihat tetangganya 

jadi begitu kuat. 20 

Kekuatan yang dimiliki oleh Irak menjadi sebuah ancaman bagi AS kelaknya 

untuk dapat menguasai kekuatan dunia. Hal ini dikarenakan Irak merupakan Negara 

yang punya prospek untuk menjadi Negara kaya di dunia dan militer yang tangguh, 

dan selain  itu  juga AS takut  jika kelak timbulnya pemerintahan baru dengan wajah 

wajah Saddam di Negara lain, yang akan menghancurkan kekuasaan AS. 

19 Samuel. P. Huntington, dkk,” Amerika dan Dunia”, 2005, Yayasan Obor Indonesia( berdasarkan 
kerjasama kedutaan besar Amerika Serikat Jakarta), Jakarta,  Indonesia, Hal: 75 

20 Nicollo Machievelli, “The Prince”, 2008, Selasar, Surabaya, Indonesia, Hal: 2425
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1.7  Metode Penelitian 

1.7.1  Tipe Penelitian 

Tipe  penelitian  yang  digunakan  melalui  deskritif  kualitatif  yang  bertujuan 

untuk mengetahui  bagaimana  intervensi  Amerika  Serikat  pada  sektor  ekonomi  dan 

politik  dalam  masa  pemerintahan  sementara  Irak  pasca  Saddam  Hussein.  Pada 

pendekatan  deskrifitif  hal  ini  berwujud  pada  pengumpulan  fakta,  yang merupakan 

salah  satu  kegiatan  penting  penulis,  dan  faktafakta  tersebut merupakan  faktafakta 

yang bisa dibuktikan benar dan salah (fakta spesifik), selanjutnya penulis melakukan 

gabungan dari faktafakta tersebut  hinggga terbentuk generalisasi. 21 

1.7.2  Peringkat Analisa 

Penelitian  ini  menggunakan  level  analisa  Negarabangsa,  perilaku  Negara 

bangsa  ditentukan  oleh  struktur  sistem  dimana  Negarabangsa  itu  berada.  Perilaku 

Negarabangsa  diakibatkan  oleh  sifat  struktur  secara  keseluruhan,  yaitu  adanya 

Negara  yang  agresif,  yang  ingin  menciptakan  hegemoni,  dan  hal  ini  digambarkan 

pada intervensi AS di Irak baik itu pada kondisi Irak sebelum Invasi ataupun kondisi 

Irak pasca Invasi AS ke Irak tahun 2003. 

Perilaku Negara sebagai level analisa untuk menjelaskan bahwa dalam proses 

pembuatan keputusan tentang hubungan internasional yaitu politik luar negeri semua 

pembuat keputusan dimanapun berada, pada dasarnya akan berperilaku sama apabila 

menghadapi  situasi  yang  sama.  Sebagaimana  hal  tersebut  terlihat  dari  kebijakan 

politik luar negeri AS yang tidak resmi, dimana pemerintahan AS turut campur secara 

21 Mohtar Masoed,” ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi”, 1990, LP3ES,  Hal: 88
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agresif  dalam  tatanan  pemerintahan  Saddam  Hussein,  dan  hal  ini  bertujuan  untuk 

menunjukkan  AS  sebagai  Negara  Super  Power,  hingga  mengakibatkan  terciptanya 

suatu bentuk politik hegemoni AS terhadap Negaranegara di dunia. 22 

Dalam  studi  hubungan  internasional  analisa  Negarabangsa  merupakan 

perilaku  penting  untuk  melihat  struktur  sistem  suatu  Negara.  Negara  merupakan 

institusi yang memiliki  kewenangan paling  sah  yang mampu mempengaruhi  politik 

domestik  dan  internasional.  Penggunaan  level  Negara  sebagai  unit  analisa  dapat 

membantu  penulis  untuk  menjelaskan  perilaku  Negara  dalam  menghadapi 

serangkaian masalah dan kondisi secara general. 23 

1.7.3  Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan  penelitian,  penulis  menggunakan  Studi  Pustaka,  sebagai  teknik 

pengumpulan data, untuk mengeksplorasikan yang sesuai dengan pembahasan. Jenis 

penelitian  telah  dijelaskan  diatas  guna  mendukung  penulis  untuk  melakukan 

penelitian  secara  tidak  langsung,  yang  berarti  datadata  dapat  diteliti  dan  diperoleh 

melalui  jurnaljurnal, bukubuku ilmiah,  litelatur, artikel, bulletin, situssitus internet 

guna melengkapi kebutuhan dalam penelitian ini. Setelah dikumpulkan, data diseleksi 

dan  dikelompokkan  kedalam  beberapa  bab  pembahasan  yang  disesuaikan  dengan 

sistematika penulisan. 

22  Ibid Hal: 41 
23 Mohtar Mas’oed,,” Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi “,  Yogyakarta, 
Pusat Antar Universitas Studi Sosial di Universitas Gajah  Mada, Hal: 86
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1.7.4  Teknik Analisa Data 

Setelah  data  yang  diperlukan  sudah  terkumpul,  maka  langkah  selanjutnya 

adalah  menganalisa  data  secara  kualitatif.  Secara  umum  penelitian  ini  akan 

menggambarkan  bagaimana  fenomena  itu  dapat  terjadi.  Maka,  data  kualitatif  juga 

disertai dengan adanya data kuantitatif. Pada data kuantitatif yang dilakukan melalui 

data  tabel,  grafik,  dan  beberapa  data  kuantitatif  yang  lainnya.  Sehinggga  dapat 

berfungsi  sebagai  sarana  bantu  dalam  memperjelas  data  kualitatif.  Agar  data  yang 

diperoleh mengenai fenomena yang terjadi menjadi lebih jelas dan spesifik. 

1.7.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang  fokus  penelitian  dalam  lingkup penelitian  intervensi Amerika Serikat 

pada  sektor  ekonomi  dan  politik  dalam  masa  Pemerintahan  Sementara  Irak  pasca 

Saddam Hussein yaitu pada tahun 20032005. 

1.8  Sistematika Penulisan 

Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  menjabarkan  beberapa  bagian  dalam  bab 

skripsi. Pembagian ini akan disesuaikan berdasarkan kerangka pemikiran membentuk 

keseluruhan dari penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian  ini digambarkan 

sebagai berikut:
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•  Bab I Pendahuluan 

Pada  bab  ini  terdiri  dari  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan konsep, metode 

penelitian,  peringkat  analisa,  teknik  pengumpulan  data,  teknik  analisa  data, 

ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 

•  Bab II Kondisi Irak Sebelum Invasi AS 

Pada  bagian  ini  akan  menjelaskan  kondisi  geografis  Irak,  kondisi 

keadaan  integrasi nasional Irak sebelum  invasi AS, ekonomi Irak pada masa 

Saddam  Hussein,  potensi  kekayaan  minyak  yang  dimiliki  oleh  Irak,  juga 

tatanan pemerintahan Irak pada masa Saddam Hussein yang terdiri dari politik 

Saddam  dalam  upaya  untuk  mempertahankan  kekuasaannya,  militer,  serta 

media massa sebagai alat kekuasaan pada massa Saddam Hussein. 

•  Bab III Intervensi AS pada bidang Ekonomi pasca Saddam Hussein 

Pada Bab III ini penulis mencoba melihat dan menjelaskan  intervensi 

AS dalam bidang ekonomi Irak pasca Invasi AS ke Irak tahun 2003. Hal yang 

akan  terlihat  dari  intervensi  AS  dalam  bidang  ekonomi  yaitu:  rekonstruksi 

pembangunan  Irak  yang  dilakukan  oleh  AS.  Terdiri  dari:  rekonstruksi  pada 

bisnis telekomunikasi, sarana publik Irak, kilangkilang minyak Irak, dan lain 

lain.
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•  Bab IV Intervensi AS Pada Bidang Politik Pasca Saddam Hussein. 

Pada Bab  IV  ini  akan  di  jelaskan  bentuk  intervensi  AS  pada  bidang 

politik  pasca  Saddam  Hussein.  Hal  ini  yang  akan  terlihat  dari  bab  ini  adalah 

perubahan  tatanan  pemerintahan  Irak  baru,  yang  diatur  oleh  Amerika  serikat, 

pembentukan Refendum konstitusi Irak (TAL/ Transitional Administration Law) 

oleh AS, juga disertai intervensi AS pada Pemilu Irak 2005. 

•  Bab V Penutup 

Pada  Bab  penutup,  yang  mana  berisi  kesimpulan  penulis  setelah 

menggambarkan  dan  menjelaskan  Irak  pasca  Saddam  Hussein  dibab  2,3  dan  4, 

sehingga kesimpulan tersebut menjadikan pembuktian yang dilakukan oleh penulis.


