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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Saddam Hussein merupakan tipikal pemimpin diktator, otoriter dan sangat 

pintar  dalam  memainkan  isu  luar  negeri  demi  diplomasi  internasionalnya. 

Otoritarisasi  Saddam  terlihat,  ketika  menasionalisasikan  banyak  perusahaan 

minyak  yang  dipegang  pihak  asing,  yang  bertujuan menghapus  monopoli  Barat 

atas  Irak  sekaligus  mengembalikan  kekayaan  Irak  kepada  rezim  berkuasa. 

Kemudian  setelah  resmi  menjadi  presiden  Irak  pada  16  Juli  1979,  ia  melantik 

dirinya  sebagai  Sekretaris  Jenderal  Kepemimpinan  Regional  Partai  Baath 

sekaligus Ketua Dewan Komando Revolusioner di Irak. Sehari sesudahnya, pada 

17 Juli 1979, Saddam kemudian mengangkat dirinya sebagai Panglima Tertinggi 

Angkatan Bersenjata, yang menjadikan dirinya sebagai orang nomor satu di Irak. 1 

Sikap  arogansi  dan  kediktatoran  Saddam  juga  terlihat  ketika  ia 

menciptakan sistem pertahanan dalam negeri dengan membangun basis militer di 

segitiga  sunni  Irak,  untuk  menangkal  dan  melibas  setiap  usaha  kudeta  dari 

golongan mayoritas Syiah dan Kurdi. Menciptakan dominasi Tikrit dalam sektor 

pemerintahan  dan  kepemimpinan  militer,  memberikan  prioritas  pada  pemuda 

Tikrit  untuk  memasuki  akademi  militer.  Termasuk  melakukan  permbersihan 

dalam  tubuh  Partai  Baath  dan  militer  dari  golongan  yang  menjadi  lawan 

1 Trias Kuncahyono, 2004, Dari Damascus ke Baghdad: Catatan Perjalanan Jurnalistik. 
Jakarta: Penerrbit Buku Kompas, hal. 208
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politiknya, dengan cara memecat dan menghukum mati para perwira  loyal  yang 

menjadi pesaing politik Saddam Hussein. 2 

Menurut  Wirawan,  sekalipun  Saddam  pemimpin  yang  banyak  menuai 

kontroversi di negaranya, namun dia selalu membela perjuangan rakyat Palestina 

untuk merdeka dan mengusir  Israel dari wilayah mereka untuk mengembangkan 

diplomasi  internasionalnya. Saddam tidak segansegan mengirimkan bantuan dan 

persenjataan  bagi  faksifaksi  yang  berjuang  di  Palestina,  termasuk  Hamas. 

Dukungan  Saddam  yang  begitu  kuat,  memperkokoh  posisi  tawarnya  diantara 

negara Islam dan negara Arab. 3 

Konsistensi  Saddam  Hussein  dalam  mendukung  kemerdekaan  Palestina 

menjadikan dirinya sebagai sosok yang paling dimusuhi di dunia Arab dan Barat 

termasuk  Amerika  Serikat,  karena  berambisi  menjadi  pemimpin  dunia  Arab. 

Bahkan di dalam negeri Saddam sering mengidentikkan dirinya dengan Solahudin 

alAyubi  yang  pernah  membebaskan  Jerussalem  dari  kekuasaan  Romawi  pada 

perang Salib. Akibatnya, di  liga Arab sendiri Saddam Hussein dianggap sebagai 

bahaya laten yang dapat sewaktuwaktu bertindak nekat menguasai negaranegara 

tetangganya. 4 Hal itu, dibuktikan dengan aneksasi  Irak atas Kuwait yang dimulai 

dengan klaim sepihak atas sebuah wilayah sengketa. 

Melihat  fakta  tersebut,  kemudian  secara  responsif  kelompok berkuasa  di 

Amerika  Serikat  selalu  menggunakan  isu  demokratisasi  sebagai  alat  untuk 

mengubah tatanan regional Timur Tengah, termasuk Irak. Rezim yang cenderung 

memusuhi AS seperti otoritasi kemempinan Saddam Hussein sering mendapatkan 

2  Ibid., hlm. 210 
3 Wirawan Sukarwo, 2009. Tentara Bayaran AS di  Irak: Sebuah Konspirasi Neoliberal 

AS untuk Memimpin Dunia, Jakarta: Gagasmedia, hlm. 147 
4  Ibid, hal. 150
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tekanan  dalam  konteks  demokratisasi  ala  Amerika  Serikat.  Meskipun  pada 

kenyataannya,  nilainilai  demokrasi  yang  diperjuangkan  Amerika  Serikat  sering 

inkonsisten.  Faktanya,  terlihat  dari  kedekatan  Amerika  Serikat  dengan  negara 

negara  Timur  Tengah  yang  tidak  demokratis,  seperti  Arab  Saudi  dan  Kuwait. 

Kedua negara tersebut menerapkan sistem monarki dalam pemerintahannya, tetapi 

tidak  mendapatkan  tekanan  dari  Amerika  Serikat. 5  Substansinya,  apabila  rezim 

sebuah  pemerintahan  bersikap  kooperatif  dengan  AS  tidak  akan  mendapatkan 

tekanan, meski sistem pemerintahannya tidak demokratis, begitu sebaliknya. 6 

Perlahan  tapi  pasti,  demokrasi  yang  diperjuangkan AS di wilayah Timur 

Tengah mendapatkan sambutan cukup  luas. Meski pada akhirnya, demokratisasi 

memunculkan kemungkinan baru  lahirnya sebuah rezim yang  justru anti AS dan 

Barat, seperti Irak. Melihat kenyataan itu, Amerika membutuhkan satu instrumen 

tambahan  dalam  menciptakan  rezim  pemerintahan  yang  bersahabat.  Kemudian 

mereka  memunculkan  isu  terorisme  untuk  membackup  isu  demokrasi  yang 

memiliki  potensi  melahirkan  rezim  antiAS.  Isu  terorisme  yang  diangkat 

kemudian  mengarah  kepada  setiap  gerakan  perlawanan  Islam  yang  antiAS. 

Hamas dan Hizbullah adalah contoh dua organisasi yang menjadi sasaran wacana 

perang terhadap terorisme di Timur Tengah. 7 

Terlepas dari berbagai macam tendensi demokratisasi Amerika Serikat dan 

kepentingan  politik  di  Timur  Tengah,  implikasinya  adalah  keputusan  Amerika 

Serikat untuk menginvansi Irak dan menghancurkan rezim Saddam Hussein yang 

5  Francis Fukuyama, 2005. The End of History and the Last Man, New York: The Five 
Press, hal. 57 

6  Pada  2006,  Palestina  berhasil melaksanakan  pemilihan  umum  yang  demokratis  yang 
kemudian memunculkan Partai Hamas sebagai pemenang. Kemenangan Hamas tidak diakui oleh 
AS yang menganggap Hamas sebagai teroris yang mengancam Israel. 

7  Kasus  yang  sama  juga  terjadi  di  negara  lain,  seperti  Rusia  terhadap  Chechnya,  India 
terhadap Kashmir dan lainlain. Semua negara besar tersebut, menyebut gerakan perlawanan yang 
anti pemerintahan yang berkuasa sebagai kelompok teroris.
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dinilai  sangat  tidak  demokratis.  Isu  perang  terhadap  terorisme  yang  kemudian 

dikaitkan  dengan  keterlibatan  Saddam  Hussein  dengan  alQaeda  dan  Hamas 

menjadi propaganda utama yang terus disuarakan, sebelum invansi dilaksanakan. 

George  W.  Bush  sangat  pandai  memanfaatkan  kondisi  geram  publik  Amerika 

Serikat  terhadap  serangan  11  September  dua  tahun  sebelumnya.  Selain 

menggunakan  istilah  crusade  (perang  salib), 8  pemerintahan  Bush  juga  terus 

menggulirkan isu terorisme sejak serangan ke Afghanistan. 

Terdapat  banyak  faktor atau alibi yang melatarbelakangi  invansi AS atas 

Irak tahun 2003, baik yang diungkapkan secara resmi kepada dunia internasional 

ataupun  tidak.  Secara  resmi,  Amerika  Serikat  mengungkapkan  sejumlah  alasan 

utama  bahwa  keinginannya  hanya  untuk  menghentikan  proyek  pengembangan 

senjata pemusnah masal (weapons of mass destruction) di Irak dan menjatuhkan 

rezim Saddam Hussein yang dianggap memiliki hubungan dengan alQaeda yang 

mampu mengancam stabilitas regional maupun internasional. 9 

Kedua  alasan  utama  tersebut,  kemudian  dijabarkan  dalam  beberapa misi 

invansi  untuk  Irak,  yaitu:  (a)  mengakhiri  rezim  Saddam  Hussein;  (b) 

mengidentifikasi,  mengisolasi  dan  mengiliminasi  senjata  pemusnah  massal;  (c) 

mencari,  menangkap  dan  membawa  keluar  para  teroris  dari  negara  itu;  (d) 

mengumpulkan  data  intelijen  terkait  yang  bisa  digunakan  dalam  jaringan 

pemberantasan  terorisme  international;  (e)  mengumpulkan  data  intelijen  yang 

terkait  dengan  jaringan  global  di  pasar  gelap  perdagangan  senjata  pemusnah 

massal;  (f)  mengakhiri  sanksi  dan  secepat  mungkin  mengirim  bantuan 

8  Penggunaan  istilah  perang  salib  ini  diucapkan  George  W.  Bush  dalam  pidato 
kepresidenannya  setelah  serangan  teroris  terhadap  menara  kembar WTC  di  New  York.  Dalam 
keterangan  selanjutnya,  pemerintah  AS  menyatakan  bahwa  ucapan  tersebut  hanyalah  sebuah 
ketidaksengajaan. 

9 Wirawan Sukarwo, Op.Cit., hal. 190
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kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Irak; (g) mengamankan sumber 

sumber  ladang  minyak  yang  menjadi  milik  rakyat  Irak;  (h)  sekaligus  AS  akan 

menjadi  penolong  rakyat  Irak  menciptakan  masa  transisi  untuk  membangun 

sebuah pemerintahan yang representatif. 10 

Meskipun  pada  akhirnya,  alasanalasan  tersebut  menjadi  sebuah 

kebohongan Amerika Serikat yang diketahui secara luas oleh dunia internasional, 

namun mereka  tetap menilai  ini  adalah misi  yang  patut  untuk  diselesaikan.  Irak 

terbukti tidak mengembangkan senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan. 

Saddam Hussein juga tidak memiliki hubungan dengan Osama bin Laden beserta 

jaringan  alQaedanya. 11  Semua  analisis  terhadap  motif  invansi  AS  yang 

sesungguhnya  adalah  faktor  ekonomi.  Beberapa  perhitungan  terkait  motif 

ekonomi dan bisnis dari serangan AS atas Irak, antara lain: (a) kekayaan minyak 

bumi yang dimiliki Irak yang merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah 

Arab  Saudi;  12  dan  (b)  ingin  menciptakan  tatanan  dunia  baru  yang  lebih  aman, 

dengan tujuan kebebasan ekonomi dan politik. 13 

Terlepas dari konflik ideologi serta kepentingan politik, bisnis senjata juga 

merupakan  salah  satu  hal  yang  paling  memberikan  keuntungan  bagi  AS. 

Penelitian  dan  pengembangan  produksi  senjata  sejak  perang  dingin  yang  sudah 

10 Majalah Angkasa Edisi Koleksi, “Tentara Bayaran”, hal. 8. 
11  Pada  Tahun  2005,  AS  berhasil  menembak  mati  Abu  Musa  azZarqowi  yang 

menyatakan  dirinya  sebagai  pemimpin  alQaeda  cabang  Irak.  Osama  bin  Laden  dalam  siaran 
televisi menyatakan tidak mengakui organisasi alQaeda pimpinan Abu Musa azZarqowi sebagai 
jaringannya, lihat www.aljarirah.com, diakses 4 Juli 2009. 

12 Mohammad Safari dan Almuzzamil Yusuf, 2003. Perang IrakAS: Hegemoni Baru AS 
di Timur Tengah dan Dampak Globalnya, Jakarta: Centre for Middle East Studies, hal. 13 

13  Hal  ini  terdapat  pada  dokumen yang  dikeluarkan  oleh gedung  putih  pada September 
2002. Dokumen  setebal  30  halaman  itu  berjudul  The  National  Security  Strategy  of  The United 
States. Inti dari dokument tersebut adalah merumuskan strategi kebijakan AS yang merefleksikan 
kesatuan  antara  nilainilai  dan  kepentingan  nasional mereka.  Rihza  Sihbudi,  2007. Menyandera 
Timur Tengah: Ketidakbijakan AS  dan  Israel Atas NegaraNegara Muslim,  Jakarta: Mizan, hal. 
5556.
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dilakukan  telah  menghabiskan  dana  sangat  besar.  Dalam  kondisi  semacam  ini, 

seharusnya Amerika Serikat memangkas produksi  senjatanya untuk menghindari 

defisit.  Namun,  kenyataannya  sampai  saat  ini  proyek  pembuatan  senjatasenjata 

baru  terus  dikerjakan.  AS  terus  menciptakan  berbagai  macam  senjata  untuk 

kebutuhan  perang  sekaligus  hegemoni  mereka  dalam  dunia  militer. 14  Apa  yang 

dilakukan  Amerika  Serikat  terhadap  Irak  tahun  2003  lalu  merupakan  bentuk 

demonstrasi militer  skala  besar,  dan menjadi  semacam  justifikasi  bagi  peralatan 

tempur AS yang terbukti canggih di medan perang (battle proven). 

Invansi  atas  Irak,  yang  digelar  tanpa  adanya  mandat  dari  PBB  telah 

memunculkan banyak sekali kajian terhadap latar belakang kepentingan Amerika 

Serikat.  Kebijakan  invansi,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  sejumlah  orang  penting 

dalam kepemimpinan George W. Bush  yang kemudian  terkenal  dengan  sebutan 

neokonservatif (hawkish) atau rezim korporasi. Kelompok yang menggilai perang 

sebagai cara untuk mencapai  tujuan dan keuntungan ekonomi di Timur Tengah. 

Jadi  cukup  jelas,  bahwa  isu  demokrasi,  HAM,  dugaan  senjata  pemusnah  masal 

dan  benturan  Islam  dan  Barat  merupakan  sebuah  pengalihan  isu  terhadap 

kepentingan AS sebenarnya dalam menginvansi Irak. 

Ideologi  ekonomi  neoliberal  yang  diusung  Amerika  Serikat  dan 

kedekatannya  terhadap  pihak  korporasi  adalah  format  tercanggih  kapitalisme 

liberal yang hendak diusung AS sejak era Adam Smith. Artinya, bahwa fenomena 

korporatisme  di  era  Presiden  George W.  Bush  sangat  dipengaruhi  kepentingan 

korporasi dan kontrak militer. Struktur pemerintahan AS pada masa Bush, terbukti 

banyak diisi oleh para pemimpin atau mantan pimpinan korporasi besar. Sebagai 

14 Wirawan Sukarwo, Op.Cit., hal. 195197



7 

contoh, Wakil Presiden AS, Dick Cheney adalah mantan Ceo Halliburton, sebuah 

perusahaan besar di bidang konstruksi dan pertambangan. Selain itu, Menteri Luar 

Negeri,  Condoleeza  Rice  adalah  mantan  Direktur  perusahaan  Chevron  yang 

bergerak di bidang pertambangan minyak bumi. 

Bagaimana pihak korporasi bisa meloloskan kepentingan bisnisnya dalam 

kebijakan politik luar negeri AS untuk menginvansi Irak. Dengan merujuk kepada 

teori pemerintahan korporatisme dan paham neoliberalisme, bahwa kekuatan dan 

kepemimpinan  rezim  George  W.  Bush  berisikan  orangorang  yang  bernaluri 

bisnis  dan  politisi  konservatif  yang  tergabung  dalam  organisasi  PNAC  (Project 

for New American Century). Mereka adalah: Elliot Abrams, Gary Baeur, William 

J.  Benett,  Jeb  Bush,  Dick  Cheney,  Elliot  A.  Cohen,  Midge  Decter,  Donald 

Rumsfeld,  Paul Wolfowits  dan  lainlain,  yang  sangat  aktif melobi  pemerintahan 

AS untuk menyerang Irak dan menyingkirkan Saddam Husein. 

PNAC membentuk sebuah kelompok atau Komite untuk Pembebasan Irak 

yang  diberi  nama  CLI  (Commite  for  The  Liberation  Iraq).  Komite  yang 

beranggotakan  orangorang  PNAC  ini  terusmenerus  menyebarkan  gagasan 

kepada  masyarakat  AS  tentang  perlunya  menyerang  Irak.  Masyarakat  AS  juga 

banyak dipengaruhi oleh opini media yang mereka kendalikan dan memberitakan 

CLI  sebagai  organisasi  yang  memajukan  perdamaian  regional.  Dukungan  para 

pengusaha dan korporasi terhadap Bush lebih disebabkan orientasi kebijakan Bush 

yang  tampak  lebih  agresif  terhadap  Irak. Kompensasi  itu  adalah  duduknya para 

korporat  dalam  kabinet  pemerintahan  Bush  secara  langsung.  Bahkan,  Amy  dan 

David Goodman menyebut kabinet Bush sebagai bentuk oligarki korporasi. 15 

15  Amy  Goodman  dan  David  Goodman,  2005.  Berperang  Demi  Uang:  Membongkar 
Ketamakan dan Keganasan Elite Politik, terj, Jakarta: Profetik, hal. 38
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Para  pejabat  yang  termasuk  ke  dalam  oligarki  politik,  berperan  dalam 

invansi Amerika Serikat dan pendukung bisnis militer di Irak, diantaranya: 16  (1) 

Richard Bruce Cheney (wakil Presiden Amerika Serikat) yang juga mantan CEO 

Halliburton  Energy  Service  19952000;  (2)  Condoleeza  Rice  (Penasihat 

Keamanan Nasional dan Menteri Luar Negeri) yang juga mantan anggota direksi 

Chevron  Corporation;  (3)  Donald  Rumsfeld  (mantan  menteri  pertahanan  AS), 

yang  juga  mantan  wakil  pimpinan  perusahaan  Western  Oil  yang  bergerak  di 

bidang  Migas. 17  (4)  Spencer  Abraham  (Menteri  Energi)  yang  juga  mantan 

penerima donasi  kampanye  terbesar  dari  industri  otomotif  ketika masih menjadi 

senator; (5) Donald L. Evans (Menteri Perdagangan), yang juga CEO dan direktur 

Town  Brown  Inc  yang  bergerak  dalam  bidang  Migas;  dan  (6)  Gale  Norton 

(Menteri Dalam Negeri) yang juga mantan pengacara untuk Delta Petroleum. 

Pasca rezim Saddam Hussein jatuh akibat  invansi AS, Irak membutuhkan 

program  pembangunan  kembali  yang  cepat  di  segala  bidang.  Beberapa  bidang 

infrastruktur  merupakan  aset  ekonomi  berharga  bagi  AS,  aset  ekonomi  seperti 

kilang minyak adalah motif dominan serangan AS atas Irak. Korporasikorporasi 

AS  yang  mendapatkan  proyek  rekonstruksi  pasca  invansi  Irak,  diantaranya: 

General  Electric  Company,  Vinnell  Corporation,  Bearing  Point,  Science 

Aplications International Corp., Fluor Corp., Kellog Brown & Root (Halliburton), 

American President Lines Ltd., dan sebagainya. 18 

Khusus Halliburton adalah sebuah perusahaan yang memiliki divisi khusus 

jasa  pengamanan  dan  tentara  bayaran  atau  Private  Military  Company  (PMC). 

16  Ibid., hal. 39 
17 Rusydan, 2009. Demokrasi AS dan Politik Uang, www.khilafah.com, diakses 25 Maret 

2010. 
18 Center for Public Integrity, Campaign Contributions of PostWar Contractor, diakses 

25 Maret 2010 dari www.publicintegrity.org/wow/resource.
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Halliburton adalah perusahaan yang  juga banyak mendapatkan keuntungan besar 

dari proyek  rekonstruksi di  Irak, dengan  total anggaran 8 miliar US$. Anggaran 

tersebut  paling  besar  bila  dibandingkan  dengan  PMCPMC  lain  yang  juga  ikut 

dalam  operasi  di  Irak.  Di  bawah  kontrak  yang  bernama  Logistic  Civil 

Augmentation  Program  (LOGCAP)  yang  telah  disetujui  pada  Desember  2001, 

Halliburton  menjadi  satusatunya  korporasi  yang  mendominasi  proyek 

rekonstruksi  Irak. 19  Halliburton  kemudian  menggunakan  anak  perusahaannya, 

Kellog Brown & Root untuk merealisasikan kontrak tersebut. 

Track record Halliburton pada masa pemerintahan George W. Bush, tidak 

bisa  dilepaskan  dari  peran  besar  Dick  Cheney  mantan  CEO  Halliburton  tahun 

19952000,  yang  kemudian  berhasil  menjadi  wakil  presiden  AS  berkat 

Halliburton.  Jadi  tidak  mengherankan  apabila  perusahaan  ini,  kemudian mudah 

mendapatkan  kontrak  besarbesaran  dalam  setiap  bisnisbisnis  militer 

pemerintahan AS,  karena kedekatan  dengan George W. Bush  dan pemerintahan 

AS.  Selain  itu,  organisasi  AIPAC,  korporasi  (PMC),  PNAC  dan  Halliburton 

Company melalui Dick Cheney juga telah berhasil mempengaruhi kebijakan luar 

negeri  pemerintahan  Bush  untuk  menginvasi  Irak  dengan  alasan  apapun. 20 

Kondisi  tersebut,  terlihat  sejak  kompleks  industri  militer  mengeruk  pajak 

penghasilan  AS  dalam  jumlah  besar  untuk  membiayai  anggaran  belanja  militer 

Pentagon  serta memperluas  basis  militer AS  di  luar  negeri. Dengan menginvasi 

Irak,  pemerintahan  Bush  telah  mengikuti  pola  rencana  yang  diadopsi  dari 

pengaruh  korporasi  dan  kompleks  industri  militer  Halliburton  Company  dalam 

19 Wirawan Sukarwo, Op.Cit., hal. 244 
20 Weidenbaun, 2003, Kebangkitan Kontraktor Militer Swasta di Medan Perang dengan 

Menggunakan  Kerangkan  Pemikiran  Multiple  Streams  Guna  Menjelaskan  Aspek  Perdebatan 
Kebijakan  Militer  AS,  dari  (http://kntraktormiliterswastamultiplestream.doc),  diakses  4 
Desember 2010
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memegang keseluruhan kendali di  Irak. Kontrak militer Halliburton dengan AS, 

terlihat  sejak  11  November  2002  dimana  pemerintah  George  W.  Bush  telah 

meminta Halliburton untuk mengembangkan rencana cadangan bagi  infrastruktur 

minyak di Irak dan 24 Maret 2003 kontrak pemadaman kebakaran sumur minyak 

selama invansi di Irak. 21 

Banyaknya korporat  dalam kabinet  pemerintahan Bush,  juga menjadikan 

banyaknya korporasi AS  yang  terlibat dalam  isu  dan proses  invansi AS ke  Irak. 

Namun,  setelah  diselidiki  ternyata  Halliburton  Company  dan  sejumlah  anak 

perusahaannya  merupakan  perusahaan  yang  paling  banyak  mempengaruhi  dan 

mendapatkan  tender  dalam  proses  kebijakan  invansi  AS  ke  Irak,  yang  kesemua 

tidak  terlepas  dari  kedekatan Dick Cheney  dengan  Bush  dan  pemerintahan  AS, 

bahkan dalam proses pemenangan George W. Bush menjadi presiden AS  suplei 

dana  terbesarnya  diperoleh  dari  Halliburton  Company. 22  Invasi  AS  atas  Irak 

merupakan  cara  untuk  memperluas  kekuasaan  AS  dalam  rangka  menguasai 

sebagian  besar  dunia  secara  militer  dan  ekonomi,  khususnya  daerahdaerah 

strategis seperti Timur Tengah yang kaya akan minyak. Berdasarkan fakta di atas, 

maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul,  “Pengaruh 

Halliburton Company Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi 

Irak”. 

21 Wirawan Sukarwo, Op.Cit., hal. 239 
22  Ibid., hal 125
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1.2  Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam 

penelitian  ini  adalah:  Bagaimana  Pengaruh  Halliburton  Company  Dalam 

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi Irak pada Tahun 2003? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah  di  atas,  maka  tujuan  dalam penelitian  ini 

adalah: 

1.3.1  Untuk  mengetahui  Pengaruh  Halliburton  Company  dalam  proses 

perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat menginvansi Irak tahun 

2003. 

1.3.2  Untuk mengetahui bagaimana Halliburton Lobyying. 

1.3.3  Untuk  mengetahui  relasi  dan  kontribusi  Halliburton  Company  dengan 

Rezim Bush. 

1.4  Kerangka Pemikiran 

1.4.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian  ini  diilhami  oleh  beberapa  penelitian  sebelumnya,  antara 

lain  dilakukan  oleh:  Retnachrista  RS,  seorang  alumnus  Ilmu  Hubungan 

Internasional FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, dengan judul “Peran News 

Corporations  dalam  Kebijakan  Luar  Negeri  Amerika  Serikat  Menginvasi 

Irak (Maret 2003)”. 

Kebijakan  Bush  menginvasi  Irak  tak  dapat  dilepaskan  dari  peran  beberapa 

media  korporat  besar  yang  sejak  peristiwa  11  September  menjadi  aktif 

menyoroti perkembangan di tiap negara dunia ketiga, terutama yang dikategorikan
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Bush  sebagai  axis  of  evil.  Sebagai  salah  satu  sumber  informasi  yang  dapat 

dipastikan  kebenarannya,  media  memiliki  kekuatan  untuk  memengaruhi 

pembuatan  keputusan  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara.  Patrick  O'Heffernan 

dalam Mass Media and American Foreign Policy: Insider Perspective on Global 

Journalism and the Foreign Policy Process menyebutkan bahwa sebagai penyedia 

informasi yang relatif cepat dan akurat , media bisa menjadi sumber pertimbangan 

utama seorang aktor dalam mengarnbil kebijakan luar negeri, terutama di AS. 23 

Dalam  penelitian  tersebut,  peneliti  mengungkapkan  bagaimana  peran News 

Corporations  dalam  kebijakan  luar  negeri  Amerika  Serikat  menginvasi  Irak. 

Peneliti  mengatakan  bahwa  News  Corporations  sebagai  instrumen  pembuatan 

kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan di AS sendiri, media memang memiliki 

potensi  besar  memengaruhi  opini  publik  yang  akhirnya  menjadi  input  bagi 

presiden untuk merumuskan kebijakan  luar negeri. Semua  ini  tidak  terlepas dari 

masyarakat AS sendiri yang menjadikan media, terutama televisi dan surat kabar, 

sebagai gaya hidup dan kebutuhan, terlebih lagi tayangan berita. 

Penelitian Hassan A.  ElNajjar,  Associate  Professor  of  Sociology,  Dalton 

State  College:  A  Unit  of  the  University  System  of  Georgia,  yang  berjudul: 

Militarism and The US Invasion of Iraq: An American Empire Analysis. 24 

Dalam penelitian  ini, disebutkan bahwa Invasi AS atas Irak pada tanggal 19 

Maret 2003 pada dasarnya bukan untuk melucuti senjata Irak yang diduga keras 

merupakan senjata pemusnah massal miliknya bukan juga karena keterlibatannya 

dengan Al Qaeda. Kedua  tuduhan  tersebut  terbukti  tidak benar oleh komisi 9/11 

bipartisan AS  yang mengusut  penyebab  serangan  11  September. Kekuatan  elite 

AS  memiliki  agenda  tersembunyi  guna  meluncurkan  perang  ke  Irak,  selain 

23  Retnachrista  RS,    2007,  Peran  News  Corporations  dalam  Kebijakan  Luar  Negeri 
Amerika Serikat Menginvasi Irak (Maret 2003)", Global & Strategis. Th.1, No. 2, JuliDesember 
2007, hal. 138150. 

24 Hassan A. ElNajjar, Ibid, Op.Cit., hal. 6
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tuduhan resmi yang telah disebutkan di atas. Sementara itu dapat pula dibuktikan, 

bahwa kepentingan minyak merupakan alasan utama mengapa keputusan perang 

itu  dibuat. Militerisme AS  juga memiliki  peran  yang  sangat  menentukan  dalam 

pengambilan keputusan perang, invasi dan pendudukan atas Irak. 

Militerisme AS  telah mempengaruhi pemerintahan Bush untuk menginvasi 

Irak dengan alasan apapun. Pengaruhnya dapat diamati pada kekuasaan kompleks 

industri militer yang mengeruk pajak penghasilan AS dalam  jumlah besar untuk 

membiayai  anggaran  belanja  militer  Pentagon,  agar  semakin  mempererat 

cengkramannya  terhadap  pemerintah  dan  mempertahankan  serta  memperluas 

basis militer AS di luar negeri. Dengan menginvasi Irak, pemerintahan Bush telah 

mengikuti  pola  rencana,  yang  diadopsi  dari  kekuasaan  elite  kompleks  industri 

militer,  dalam memegang  keseluruhan  kendali  dunia  secara militer,  seperti  yang 

telah  digambarkan  basis  militer  AS  di  seluruh  dunia.  Invasi  AS  atas  Irak 

merupakan  cara  untuk  memperluas  kekuasaan  AS  dalam  rangka  menguasai 

sebagian  besar  dunia  secara  militer,  khususnya  daerahdaerah  strategis,  seperti 

Timur Tengah yang kaya akan minyak. 

Terlepas  dari  semua  itu,  penelitian  ini  mencoba  untuk  mendeskripsikan 

peran  nonstate  actor  seperti  korporasi  dalam  kebijakan  luar  negeri  Amerika 

Serikat  dalam  menginvasi  Irak.  Keyakinan  terhadap  penguasaan  atas  ladang 

ladang  minyak  Irak  dan  basis  kontraktor  militer  membuat  penelitian  ini 

dikhususkan  pada  Pengaruh  Halliburton  Company  dalam  kebijakan  luar  negeri 

Amerika Serikat menginvasi Irak tahun 2003.
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1.4.2  Teori dan Konsep 

1.4.2.1  Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri 

Kajian politik  luar negeri, mengacu pada perumusan atau  formulasi, 

implementasi  dan  evaluasi  terhadap  lingkungan  eksternal  dilihat  dari 

sudut  pandang  negara  tersebut. 25  Politik  luar  negeri  merupakan 

pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri dan 

merupakan  bagian  dari  keseluruhan  kebijakan  untuk  mencapai  tujuan 

tujuan  negara.  Selain  itu  politik  luar  negeri  merupakan  komponen  dari 

kebijakan  politik  nasional  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kondisi 

kondisi riil dalam negeri. 

Pengambilan  keputusan  dan  perumusan  sasaran  serta  tujuan  politik 

luar  negeri melibatkan proses  yang  rumit. Di mana nilai,  sikap dan citra 

menengahi  persepsi  mengenai  realitas  yang  diberikan  oleh  berbagai 

sumber  informasi.  Citra  atau  defenisi  situasi  yang  timbul  membentuk 

realitas  dan  harapan  yang  mendasari  perumusan  keputusan.  Komponen 

setiap defenisi situasi akan bervariasi sesuai dengan kondisi dalam sistem, 

struktur  politik  dalam  negeri,  tingkat  urgensi  dalam  suatu  situasi  dan 

peran politik para pembuat kebijakan. Tetapi kebanyakan defenisi  situasi 

mencakup perkiraan  kemampuan,  reaksi  dalam  negeri  dan  kejadian  atau 

kondisi di luar negeri. 26 

25  Dougherty,  James  E.  and  Robert  L.  Pfaltzgraff,  Jr.,  1997.  Contending  Theories  of 
International Relations  A Comprehensive  Survey  Fourth Edition,  Addison: Wesley  Educational 
Publishers Inc., hal. 17 

26 K.J. Holisti, 1983. Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, Edisi keempat Jilid 
2, Jakarta: Erlangga, hal. 126
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Dalam mendeskripsikan  suatu  sifat  politik  luar  negeri  suatu  negara 

termasuk  proses  dan  keputusan  invansi  Amerika  Serikat  atas  Irak,  jelas 

akan dibahas tiga jenis keputusan luar negeri, berikut: 27 

a.  KeputusanKeputusan  Politik  Luar  Negeri  yang  Sifatnya  Umum. 

Kebijakan  luar  negeri  yang  bersifat  umum,  terdiri  atas  serangkaian 

keputusan  yang  diekspresikan  melalui  pernyataanpernyataan 

kebijakan  dan  tindakantindakan  lansung.  Politik  ini  menyangkut 

pernyataanpernyataan  umum  serta  rencanarencana  yang  bersifat 

contigency  (menjaga  kemungkinan). Misalnya dalam konteks  invansi 

AS  ke  Irak,  Bush  mengeluarkan  pernyataan  bahwa  sangat  perlu 

melakukan  invansi  ke  Irak  untuk melucuti  senjata  pemusnah  massal 

dan menggantikan rezim Saddam Husein yang dinilai membahayakan 

stabilitas global. Meski pada akhirnya pernyataanpernyataan tersebut, 

terbukti tidak benar. 

b.  KeputusanKeputusan  yang  Bersifat  Administratrif.  Keputusan  ini 

dibuat  oleh  anggotaanggota  birokrasi  pemerintah  yang  bertugas 

melaksanakan  hubungan  luar  negeri  negaranya.  Departemen  luar 

negeri  (di  Amerika  Serikat  disebut  Departemen  of  State)  adalah 

organisasi  birokratis  yang  utama,  namun  badanbadan  pemerintah 

lainnya  seperti  dinas  militer,  dinas  intelijen  dan  departemen 

perdagangan  juga  sering  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan 

keputusan  administratif  yang  mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri. 28 

27 William D. Coplin & Marsedes Marbun, 1992. Pengantar Politik Internasional: Suatu 
Telaah Teoritis, Edisi Kedua, Bandung: Sinar Baru, hal. 3335 

28  Marcus  Alexis  dan  Charles  Z. Wilson,  ed.,  1967.  Organizational  Decision  Making, 
Englewood Cliffs, N.J.: PrenticeHall., hal 232
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Keputusankeputusan  administratif  ditentukan  oleh  kebijakan  umum 

luar  negeri  suatu  negara. Dalam  hal  ini,  AS menggunakan  kapasitas 

Condoleeza  Rice  (Penasihat  Keamanan  Nasional  dan  Menteri  Luar 

Negeri) dan mantan anggota direksi Chevron Corporation, Donald L. 

Evans  (Menteri Perdagangan) dan mantan CEO direktur Tom Brown 

Inc serta Menteri Dalam Negeri Gale Norton, kesemuanya  tergabung 

dalam PNAC  (Project  for New American Century)  yang  sangat  aktif 

dalam  melobi  pemerintahan  AS  untuk  menyerang  Irak  dan 

menyingkirkan rezim Saddam Hussein. 

c.  KeputusanKeputusan  yang  Bersifat  Kritis.  Tipe  ini  merupakan 

kombinasi  dari  kedua  tipe  politik  luar  negeri  yang  terdahulu. 

Keputusankeputusan  yang  bersifat  kritis  bisa  berdampak  luas 

terhadap kebijakan umum suatu negara. Kondisi ini cukup terlihat dari 

motivasi  AS  untuk menginvansi  Irak  dari  sekedar  mengakhiri  rezim 

Saddam  Hussein,  mengidentifikasi  senjata  pemusnah  massal, 

menangkap  terorisme  Irak dan mengumpulkan  data  intelijen  jaringan 

global perdagangan senjata di pasar gelap. Berubah menjadi dominasi 

kepentingan  ekonomi  yang  tergiur  kekayaan  minyak  bumi  Irak 

merupakan  cadangan minyak  kedua  terbesar  setelah  Arab  Saudi  dan 

keinginannya untuk menciptakan tatanan dunia baru yang  lebih aman 

dengan  tujuan  kebebasan  ekonomi  dan  politik.  Perlu  diketahui  juga 

bahwa model pemerintahan korporatisme atau rezim birokratik otoriter 

memiliki  karakteristik  penyelenggara  negara  yang  didominasi  oleh 

koalisi  militer,  teknokrat  sipil  dan  perusahaan  swasta  besar  dan
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menerapkan  stabilitas  politik  dengan  pendekatan  kekerasan  dalam 

mengamankan program ekonomi. 

Politik  luar  negeri  suatu  negara,  meliputi  semua  kebijakan  yang 

diambil  dengan  negara  lain. 29  Output  kebijakan  luar  negeri  merupaka 

tindakan  yang  diambil  atau  dirancang  oleh  pembuat  kebijakan  untuk 

memecahkan  masalah  atau  mempromosikan  suatu  tindakan  dalam 

lingkungan kebijakan,  sikap  atau  tindakan  negara.  Para  analis  kebijakan 

AS  umumnya mengikuti  salah  satu  dari  tiga model  formulasi  kebijakan 

luar negeri dalam merefleksikan sentimen populer, yaitu:  the democratic 

model; pluralist model; atau ruling elite model. 

Democratic Model, merupakan sebuah kebijakan yang merefleksikan 

pilihanpilihan  publik  melalui  proses  pemilu  dan  institusiinstitusi 

perwakilan  rakyat,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung. Dalam 

pandangan  ini,  berbagai  kebijakan  diformulasikan  dalam  bentuk  by  the 

people, for the people, sedangkan pemerintah sebagai penyambung mulut 

terpercaya  masyarakat. 30  Cukup  jelas  sejak  masa  kampanye  George W. 

Bush mendapatkan  banyak dukungan dari korporasi  besar melalui partai 

Republik  yang  tergabung  dalam  PNAC,  hingga  Bush  terpilih  menjadi 

presiden. 

Alasan  para  korporat  memilih  untuk  mendukung  Bush  adalah 

obsesinya  untuk  menyerang  Irak.  Beberapa  alasan  utama  kelompok 

Yahudi di AS sangat mendukung kampanye Bush dalam pemilu presiden, 

29  TB Millar,  1969.  On Writing  About  Foreign  Policy,  dalam  James N Rosenau  (Ed), 
International Politics and Foreign Policy, The Free Press, New York, hal.57. 

30  Brewer, T.L.  1992. American Foreign Policy: A Contemporary  Introduction,  3rd  ed. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, hal. 34.
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diantaranya:  (1)  George  W.  Bush  adalah  anak  presiden  George  Bush 

(Bush  Senior)  yang  pada  1991,  Bush  Senior  sudah  pernah  memerangi 

Saddam Hussein di teluk; (2) Bush adalah seorang pengusaha dari bidang 

perminyakan,  bidang  pengusaha  ini  adalah  bidang  usaha  yang memiliki 

kaitan  erat  dengan  konstelasi  konflik  di  Timur  Tengah;  dan  (3)  Bush 

adalah  seorang  penganut  kristen  konservatif  yang  sangat  fobia  terhadap 

Islam.  Dukungan  para  pengusaha  terhadap  partai  Republik  yang 

menyenangi perang sudah ada sejak lama dalam dinamika politik AS. 

Pluralist  Model,  melihat  pembuatan  kebijakan  AS  sebagai  sebuah 

highly  politicized  conflict  resolution  process. 31  Mayoritas  publik  tidak 

mendapat  informasi,  tidak tertarik dan tidak aktif dalam decision making 

process.  Pengaruh  mereka  berada  di  tangan  kelompokkelompok 

kepentingan  yang  masingmasing  merepresentasikan  satu  bagian  dari 

masyarakat.  Pembuatan  keputusan  terdiri  dari  bargaining  and 

compromise  di  antara  pusatpusat  persekutuan  kekuasaan.  Kekuasaan 

terdesentralisasi,  didistribusikan  dalam  beberapa  segi,  seperti 

kesejahteraan, pengetahuan dan kepentingan. 32 

Dalam upaya mensukseskan  invansi  ke  Irak,  pemerintah Bush  telah 

membangun  kerjasama  dan  diplomasi  politik  dengan  kelompok AIPAC, 

PNAC, CLI, korporat  seperti Halliburton Company dan PMCPMC  lain. 

Kompensasinya  adalah  duduknya  para  korporat  tersebut  dalam  kabinet 

pemerintahan Bush secara langsung (The Party of Money). Korporatisme 

31  Dumbrell,  J.  1990.  The  Making  of  US  Foreign  Policy.  Manchester:  Manchester 
University Press, hal. 53. 

32 Kegley & Wittkopf, 1999. Bargaining and Compromise, The Free Press, New York, 
hal. 295
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adalah  suatu  pendekatan  yang menekankan  hubungan  antara  negara  dan 

kepentingan  kelompok  dalam  masyarakat,  seperti  dalam  bidang  bisnis, 

finansial, organisasi buruh yang mencakup  individu atau kelompok yang 

dikooptasi. 

Ruling  Elite  Model,  berasumsi  keberadaan  elit  politik  yang  relatif 

kecil  dan  bersatu  menggunakan  kekuasaannya  untuk  mendapatkan 

kepentingankepentingan  melalui  pilihanpilihan  kebijakan.  Elit  kadang 

terdiri dari sedikit keluarga kaya dan kadang berbentuk military industrial 

complex,  mungkin  juga  aktoraktor  dari  kelompok  yang  lebih  berbeda 

seperti  AIPAC,  PNAC.  Para  eksponen  model  ini  biasanya  berpendapat 

atas  perubahanperubahan  sistemik  dan  struktural  dalam  masyarakat, 

sebagai what holds (elites) together is their common interest in preserving 

a  system  that  assures  their  continued  accumulation  of  wealth  and 

enjoyment  of  social  privilege. 33  Para  elit  pada  dasarnya  konservatif  dan 

hanya  akan  menyetujui  perubahanperubahan  yang  menguntungkan 

kebijakannya.  Dalam  mewujudkan  kepentingannya  untuk  menginvansi 

Irak, pemerintah George W. Bush telah sejak lama membangun kerjasama 

dengan  para  korporasi  dan  PMC  yang  memberi  dukungan  finansial 

terhadap  Partai  Republik  sejak  masa  kampanye  dan  kemenangan  Bush. 

Disamping itu, Bush juga bergabung dan mendukung visi pengembangan 

organisasi AIPAC, PNAC dan CLI. Sebut saja korporasi yang ditengarahi 

membangun kontrak kerjasama dengan  pemerintahan Bush,  diantaranya: 

33 Brewer, Op Cit., hal. 40.
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Kellog,  Brown  &  Root  (Halliburton),  Washington  Group  International, 

TECO Ocean Shipping Co., Flour Corp. dan sebagainya. 

1.4.2.2  Policy Influencer System 

Policy  Influencer  System  merupakan  kerangka  analisis  yang  tepat 

untuk diangkat dalam penelitian ini. William D. Coplin memandang teori 

ini  sebagai  salah satu kunci untuk memahami efek perilaku aktor politik 

domestik  terhadap  pengambilan  keputusan kebijakan  luar  negeri  dengan 

menganalisis hubungan keduanya. Aktor politik domestik disebut Coplin 

sebagai policy influencers, yang seringkali dalam birokrasi  juga berperan 

sebagai pengambil keputusan. 34 

Hubungan  antara  pengambil  keputusan  dengan  policy  influencers 

terjadi  secara  timbal  balik.  Di  satu  sisi,  pengambil  keputusan 

membutuhkan  policy  influencers  karena  mereka  merupakan  sumber 

dukungan  baginya.  Di  sisi  lain,  policy  influencers  membutuhkan 

pengambil  keputusan  untuk mempermudah  jalan  tuntutannya diputuskan 

sebagai  suatu  kebijakan.  Apabila  tuntutan  policy  influencers  tidak 

dipenuhi  pengambil  keputusan,  maka  dapat  dipastikan  sebagian  atau 

keseluruhan  dukungan  policy  influencers  kepada  pengambil  keputusan 

akan  hilang.  Pengambil  keputusan  tidak  selalu  menanggapi  tuntutan  itu 

secara  positif,  meskipun  pada  akhirnya  akan  mengakomodasi  sampai 

batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan itu. 35 

34 Coplin, Op.Cit., hal. 7374. 
35  Ibid., hal. 7576.
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Coplin  membedakan  policy  influencers  menjadi  empat  macam, 

diantaranya:  bureaucratic  influencer,  partisan  influencer,  interest 

influencer  dan  mass  influencer.  36  Untuk  keperluan  penelitian  ini, 

difokuskan  pada  bureaucratic  influencer  dan  interest  influencer. 

Bureaucratic  influencer,  adalah beberapa  individu atau organisasi dalam 

lembaga  pemerintah  yang  membantu  para  pengambil  keputusan  dalam 

menyusun dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini George 

W.  Bush  banyak  melibatkan  birokrasi  kepemerintahanya  yang  banyak 

dihuni  para  mantan  pimpinan  korporasikorporasi  besar  AS,  begitu  juga 

secara  personal  Bush  terlibat  dalam  organisasi  PMC  dan  CLI  yang 

bertindak  sebagai  policy  influencer  atau  pengambil  keputusan  untuk 

melakukan  invansi  ke  Irak.  Bureaucratic  influencer  memiliki  akses 

langsung  kepada  para  pengambil  keputusan  dengan  memberikan 

informasi  kepada  mereka  sekaligus  melaksanakan  kebijakan  luar  negeri 

yang diputuskan. Karenanya, bureaucratic  influencer memiliki pengaruh 

sangat  besar  dalam  pengambilan  keputusan.  Seperti,  masalah  kontrak 

militer  dan  jasa  stabilitas  keamanan  dalam  invansi  Irak  kepada 

Halliburton. 

Selanjutnya,  interest  influencer  yang  merupakan  sekelompok 

individu  yang bergabung bersama karena mempunyai kepentingan sama. 

Interest  influencer  menggunakan  beberapa  metode  untuk  membentuk 

dukungan  terhadap  kepentingannya.  Mereka  biasanya  melancarkan 

kampanye dengan menulis surat yang tidak hanya diarahkan kepada para 

36  Ibid., hal. 8291.
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pengambil  keputusan,  tapi  juga  bureaucratic  dan  partisan  influencer. 

Mereka  juga  bisa  menjanjikan  dukungan  finansial  untuk  menarik 

dukungan.  Jika  tidak  berperan  dalam menentukan  kebijakan  luar  negeri, 

interest  influencer  pasti  berperan  mengkritisi  para  pengambil  keputusan 

kebijakan  luar  negeri.  Sebut  saja  sejak  Bush  memutuskan  melakukan 

invansi  ke  Irak,  organisasi  model  AIPAC  dan  PNAC  adalah  organisasi 

yang  sangat  aktif  melobi  pemerinatahan  AS  dan  berambisi  untuk 

menyerang  Irak,  menghancurkan  rezim  Saddam  Hussein  dan  mengeruk 

sebanyakbanyaknya kekayaan minyak Irak. 

1.4.2.3  Kapitalisme Militer 

Invasi AS atas Irak pada tanggal 19 Maret 2003, pada dasarnya bukan 

untuk  melucuti  senjata  Irak  yang  diduga  keras  merupakan  senjata 

pemusnah massal,  bukan  juga  karena  keterlibatannya  dengan  Al Qaeda. 

Kedua  tuduhan  tersebut  terbukti  tidak  benar  oleh  komisi  9/11  bipartisan 

AS  yang  mengusut  penyebab  serangan  11  September.  Melainkan 

kekuatan  elite  AS  memiliki  agenda  tersembunyi  guna  meluncurkan 

perang ke Irak. Selain tuduhan resmi yang telah disebutkan di atas, dapat 

pula  dibuktikan  bahwa  kepentingan  minyak  merupakan  alasan  utama 

mengapa keputusan perang itu dibuat. Haliburton memiliki Pengaruh yang 

sangat  menentukan  dalam  pengambilan  keputusan  perang,  invasi  dan 

pendudukan atas Irak. 37 

Berbicara mengenai sepak terjang Halliburton pada masa Bush sama 

sekali  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran  Besar  seorang  Dick  Cheney. 

37 Hassan A. ElNajjar, Ibid, Op.Cit., hal. 5
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Keduanya,  Dick  Cheney  dan  Halliburton  saling  mempengaruhi  dan 

menguatkan. Dick Cheney menjadi  seorang  yang  sangat  berpengaruh  di 

dalam  pemerintahan  AS  adalah  berkat  kontribusi  dana Halliburton  pada 

kampanye  Partai  Republik.  Sebaliknya,  Halliburton  berhasil  menjadi 

perusahaan  yang  besar  adalah  berkat  perantara  Cheney  yang 

menghubungkan perusahaan ini dengan pemerintah. 38 

Dick Cheney mulai bergabung dengan Halliburton sejak 1995. Pada 

masa  sebelumnya,  dia  lebih  dikenal  sebagai  seorang menteri  pertahanan 

AS  di  zaman  presiden  Bush  senior.  Dia  bergabung  dengan  Halliburton 

tepatnya  pada  10  Agustus  1995  dan  temannya  Davis  Gribbin.  Davis 

Gribbin  sendiri  adalah  mantan  deputi  Cheney  ketika  masih  menjabat 

sebagai Menteri Pertahanan AS. 

Cheney  sendiri  adalah  mantan  orang  kepercayaan  presiden  Bush 

Senior, ayah George W. Bush. Jabatan wakil presiden  itu akan membuat 

dirinya  lebih  mudah  mendapatkan  kontrak  kerja  untuk  Halliburton 

ketimbang  posisinya  selama  ini  yang  hanya  mengandalkan  koneksi  dan 

kedekatannya  dengan  pejabat  pemerintah.  Rencana  besar  Cheney  ini 

dimudahkan  dengan  skenario  perang  Irak  yang  ada  dalam  agenda 

pemerintahan Bush. Akhirnya,  tahun 2000 Halliburton ditinggalkan Dick 

Cheney yang berhasil menemai George W. Bush menjadi wakil presiden 

AS. 39 

Setelah  itu,  hubungan Halliburton  dan  pemerintah  tidak  serta merta 

putus,  bahkan  Cheney  menjadi  ujung  tombak  Halliburton  untuk 

38 www.halliburton.com, diakses 10 Januari 2011, hal. 15 
39  Ibid., hal. 16
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mendapatkan  kontrak  kerja  yang  besar  dari  pemerintah  AS.  Sebagai 

kompensasinya,  Halliburton  tetap  memberikan  sejumlah  uang  kepada 

Dick Cheney dan sebaliknya Dick Cheney terus berperan dalam perolehan 

kontrak  bisnis  Halliburton.  Halliburton  sudah  berdiri  sejak  tahun  1919, 

tetapi  hanya  bergerak  di  bidang  energi  dan  konstruksi.  Keberadaan 

Halliburton  sebagai  perusahaan  penyedia  tentara  bayaran  mulai  terlihat 

pascainvansi  pertama  AS  ke  Irak  tahun  1992. Halliburton  juga menjadi 

prioritas pertama pemerintah AS ketika memangkas setengah dari  jumlah 

tentaranya  pasca  perang  dingin.  Perusahaan  ini  menjadi  sebuah  wadah 

bagi  para  tentara  yang  diberhentikan  dari  dinas  resninya.  Masalah  ini 

dianggap penting bagi pemerintah AS karena membiarkan mantan tentara 

yang menyenangi perang sama saja dengan bencana. 40 

Halliburton  memakai  anak  perusahaannya,  Kellog  Brown  &  Root 

untuk menjalankan bisnis tentara bayaran di Irak. Jadi, jika membicarakan 

PMC asal AS  di  Irak,  tidak  akan menemukan Halliburton  sebagai  salah 

satu  PMC  tersebut.  Kontrak  di  bidang  tentara  bayaran  dijalankan  oleh 

KBR sebagai anak perusahaan Halliburton. Sementara Halliburton sendiri 

tampil sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi minyak bumi. 41 

Haliburton militerisme  AS  telah  mempengaruhi  pemerintahan  Bush 

untuk menginvasi Irak dengan alasan apapun. Pengaruhnya dapat diamati 

pada  kekuasaan  kompleks  industri  militer  yang  mengeruk  pajak 

penghasilan  AS  dalam  jumlah  besar  untuk membiayai  anggaran  belanja 

militer Pentagon dan memperluas basis militer AS di luar negeri. Dengan 

40 Fortune 500 Largest U.S Corporations, Fortune No. 7 (8 Mei 2006), hlm. F5 atau lihat 
dalam tulisan Wirawan Sukarwo, Op.Cit., hal. 248 

41 Ibid., hal. 249
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menginvasi  Irak, pemerintahan Bush  telah mengikuti pola  rencana,  yang 

diadopsi  dari  kekuasaan  elite  kompleks  industri  militer  (Haliburton), 

dalam memegang keseluruhan kendali dunia secara militer. Invasi AS atas 

Irak  merupakan  cara  untuk  memperluas  kekuasaan  AS  dalam  rangka 

menguasai  sebagian  besar dunia secara militer, khususnya daerahdaerah 

strategis, seperti Timur Tengah yang kaya akan minyak. 42 

Invasi  AS  atas  Irak  pada  tahun  2003  merupakan  puncak  rencana 

untuk menaklukkan  Irak,  yang  dimulai  tepat  setelah  berakhirnya  perang 

IranIrak  pada  tahun  1988.  Tujuan  utama  dari  rencana  ini  adalah 

menghancurkan  Irak  sebagai  daerah  kekuatan  militer,  yang  diwujudkan 

dengan embargo selama 13  tahun dan pemberian sanksi  yang dijalankan 

negaranegara NATO pada  umumnya,  dan AS khususnya.  Perang Teluk 

di  tahun  1991  merupakan  contoh  konkrit  mengenai  bentuk  tindakan 

hegemoni  sejarah  terhadap  masyarakat  pinggiran  (masyarakat  dunia 

ketiga).  Industri  militer  dunia  sangat  agresif  dalam  mempromosikan 

produkproduknya  ke  negaranegara  lain.  Pemerintahan  barat  menjadi 

pembela resmi dari rezimrezim otokrat dan diktator suatu negara. Hal ini 

akan  lebih mudah untuk meyakinkan pembelian senjata guna melindungi 

diri dari lawan intern maupun extern. 

Penimbunan  senjata  dan  penambahan  anggaran  militer  semakin 

mempengaruhi pengadaan militer pada masyarakat (militerisme) di negara 

barat  juga Timur Tengah. Akibat buruk militerisme adalah bahwa proses 

militerisasi  telah  melibas  masyarakatmasyarakat  terbelakang  dari 

42 Hassan A. ElNajjar, Ibid, Op.Cit., hal. 6
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sumbersumber  keuangan  yang  tentunya  hal  ini  sangat  penting  untuk 

pengembangan.  Bahkan  pada  masyarakat  berkembang  seperti  Amerika 

Serikat,  pemerintah  federal  semakin  tenggelam dalam  tumpukan  hutang 

sementara kompleks  industri militer  tetap mendapat  jatah  sejumlah uang 

untuk anggaran belanja militer. Lebih lanjut, penimbunan senjata menurut 

sejarah  telah  menyebabkan  perang  sebagai  solusi  bagi  perselisihan 

internasional,  daripada  menggunakan  caracara  damai  untuk 

menyelesaikannya. 

Pada  tahun  1961,  Presiden  Eisenhower  memperingatkan  bahwa 

penggabungan  dari  pengadaan  militer  dan  kompleks  industri  militer 

secara  besarbesaran  bisa  mengancam  pemerintah  demokratis  dan 

perdamaian  dunia.  Kompleks  industri  militer  bisa  jadi  merupakan  satu 

satunya  kekuatan  untuk  menetapkan  prioritas  dalam  hubungan  dalam 

negeri  dan  luar  negeri.  Anggaran  dananya  mungkin  dialihkan  dari 

programprogram  sosial  untuk  menyokong  tambahan  senjata.  Dengan 

keuntungan milyaran dolar dan risiko ribuan lapangan pekerjaan, complex 

mempunyai  kepentingan  bagi  dirinya  sendiri  dalam  perselisihan  dunia 

daripada  perdamaian.  Nampaknya,  kekhawatiran  Eisenhower  saat  ini 

menjadi kenyataan. 

Tidak  butuh  waktu  lama  bagi  Presiden  Bush,  jauh  sebelum 

memutuskan untuk berperang melawan Irak. Dia menganggap perang  itu 

perlu untuk menghancurkan mesin militer Irak, sumber daya manusianya, 

industry militernya, dan ekonominya secara umum. Status Irak dianggap 

sebagai  musuh  di  Timur  Tengah  oleh  para  ahli  pemerintahan  Bush,
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pemimpin  militer,  dan  pendukung  Israel  yang  berada  di  Kongres  dan 

Media,  pada  awal  tahun 1990. Akibatnya,  hingga  saat  ini  satu  dari  lima 

tentara  AS  di  Irak  adalah  tentara  bayaran,  yang  mayoritas  dari  mereka 

berasal  dari  PMCPMC  asal  Amerika  Serikat.  Koneksi  yang  sudah 

terbangun  dan  terjalin  antara  para  pengusaha  dengan  politisi  AS 

menjadikan  keberadaan  mereka  semakin  aman.  Ada  hubungan  timbal 

balik  antara  pemerintah  AS  dengan  para  PMC  di  Irak.  Satu  sisi  AS 

menginginkan  kondisi  yang  stabil  dalam  mengeksplorasi  kekayaan 

minyak  Irak.  Sementara  di  sisi  lain,  PMCPMC  juga  membutuhkan 

proyek demi kelangsungan bisnis yang mereka jalankan. 43 

1.5  Metode Penelitian 

1.5.1  Tipe Penelitian 

Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  eksplanatif. 44  Peneliti 

berusaha  menjelaskan  dan  mendeskripsikan  keterlibatan  atau  pengaruh 

Halliburton  Company  sebagai  sebuah  perusahaan  yang  memiliki  divisi  khusus 

jasa  pengamanan  atau  tentara  bayaran  atau  Private  Military  Company  (PMC) 

dalam  kebijakan  luar  negeri  Amerika  Serikat  pra  dan  pasca  menginvansi  Irak. 

Peneliti  juga  menjelaskan  dan  menggambarkan  bentukbentuk  kebijakan  luar 

negeri Amerika Serikat dalam menginvansi Irak. 

43 Wirawan Sukarwo, Op.Cit., hal. 243 
44  Penelitian  eksplanatif  adalah  penelitian  yang melibatkan hubungan  dua  variabel  atau 

lebih  melalui  penggunaan  teori  dan  konsepkonsep  dalam  menjelaskan  suatu  fenomena.  Ulber 
Silalahi, 2009. Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Adhitama, hal. 3041
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1.5.2  Variabel Penelitian 

Dalam  penelitian  ini  variabel  penelitiannya  mencakup,  Pengaruh 

Halliburton  Company  sebagai  variabel  bebas  (independent)  dan  kebijakan  luar 

negeri  AS  menginvansi  Irak  sebagai  variabel  terikat  (dependent).  Kemudian 

keduanya  dihubungkan  secara  kausalitas  berdasarkan  perumusan  penelitian. 

Dalam level analisis induksionis, maka unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah 

keterlibatan atau peran Halliburton Company dalam menginvansi Irak. Sedangkan 

level  analisisnya  adalah  bentukbentuk  kebijakan  Amerika  Serikat  dalam 

menginvansi Irak. 

1.5.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi 

kepustakaan (library research). 45 Sumber data diambil dari buku, jurnal, majalah, 

surat  kabar,  dokumen  resmi  maupun  internet.  Secara  berurutan,  teknik 

pengumpulan  data  diawali  dengan  mengumpulkan  data  sebanyak  mungkin, 

kemudian diseleksi dan dikelompokkan ke dalam beberapa bab pembahasan yang 

disesuaikan dengan sistematika pembahasan. 

1.5.4  Teknik Analisis Data 

Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisa  data  kualitatif, 46  yang 

melibatkan  hubungan  kausalitas 47  antara  kajian  kepustakaan  dan  fakta  yang 

mendorong agresifitas invansi AS atas Irak. Teknik analisa data dilakukan melalui 

analisa  non  statistik,  diuraikan  dan  ditafsirkan  ke  dalam  bentuk  kalimat  atau 

45 Sumadi Suryabrata, 1997. Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 128 
46 Ulber Silalahi, Op.Cit., hal. 44 
47 Mochtar Mas’oed, Op.Cit., hal. 301302
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paragraf. Teknik analisa data dilakukan melalui klasifikasi data, reduksi data dan 

interpretasi data yang telah diseleksi. 

1.5.5  Hipotesis 

Secara garis besar Pengaruh Halliburton Company dalam kebijakan politik 

luar  negeri AS menginvansi  Irak pada  tahun 2003 dapat dijabarkan oleh penulis 

dalam  dua  aspek.  Pertama,  adalah  pengaruhnya  dalam  proses  perumusan 

kebijakan  luar negeri AS mengivansi Irak. Dalam tataran  ini Halliburton melalui 

orang kepercayaannya Dick Cheney, yang mempunyai peran  dan pengaruh besar 

pada  rezim  George  W.  Bush  berusaha  mewacanakan  keharusan  AS  untuk 

menginvansi  Irak dengan  alasan  apapun. Kedua,  peran  pasca  invansi  Irak  tahun 

2003,  yang  secara  praktis  Halliburton  juga  berkepentingan  untuk  mendapatkan 

tender proyek rekontruksi Irak. 

Keterlibatan  Halliburton  Company  sebagai  korporat  dan  perusahaan 

kontraktor militer yang memiliki asosiasi lama dengan Pentagon, telah menguasai 

pusatpusat  militerisme  di  Irak  dan  tahu  bagaimana  bekerjasama  dengan 

Departemen Pertahanan birokrasi yang tergolong dalam AIPAC (AmericanIsrael 

Public  Affair  Committe),  PNAC  (Project  for  New  American  Century)  dan  CLI 

(Commite  for  The  Liberation  Iraq)  untuk mendukung  kebijakan  luar  negeri  AS 

dalam menginvasi Irak. 

Halliburton  memiliki  kedekatan  hubungan  dengan  pemerintahan  George 

W. Bush. Wakil Presiden Dick Cheney adalah mantan CEO perusahaan ini sejak 

19952000. Keberhasilan Dick Cheney di Haliburton merupakan salah satu faktor 

yang mengantarkannya menjadi wakil presiden AS. Dick Cheney menjadi seorang 

yang  sangat  berpengaruh  di  dalam  pemerintahan  AS,  berkat  kontribusi  dana
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Halliburton  pada  kampanye  partai  republik.  Sebaliknya,  Halliburton  berhasil 

menjadi  perusahaan  besar  berkat  perantara  Cheney  yang  menghubungkan 

perusahaan ini dengan pemerintah. 

Cheney  sendiri  adalah  mantan  orang  kepercayaan  presiden Bush  Senior, 

ayah George W. Bush. Jabatan wakil presiden akan membuat dirinya lebih mudah 

mendapatkan kontrak kerja untuk Halliburton daripada posisinya yang selama ini 

hanya mengandalkan koneksi dan kedekatan dengan beberapa pejabat pemerintah 

AS.  Rencana  besar  Cheney  ini  dimudahkan  dengan  keterlibatannya  bersama 

Halliburton  dalam  skenario  perang  Irak  yang  ada  dalam  agenda  pemerintahan 

Bush. 

1.5.6  Peringkat Analisis 

Penelitian  ini  menggunakan  jenis  analisis  induksionis. 48  Dalam  level 

analisis  induksionis,  unit  analisisnya  adalah  pengaruh  Halliburton  Company 

dalam  mendorong  dan  mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri  Amerika  Serikat 

menginvansi  Irak  tahun  2003.  Alasan  penggunaan  level  induksionis  adalah 

hubungan  intensif  antara  Halliburton  Company  melalui  Dick  Cheney  dengan 

pemerintahan George W. Bush  dalam menginvansi  Irak,  yang  terbangun  dalam 

kerangka  pokok  kepentingan  ekonomi  dan  politik.  Analisis  dimulai  dari 

keterlibatan  Halliburton  pra  dan  pasca  invansi  AS  ke  Irak  hingga  pada  proses 

rekonstruksi Irak. 

48  Level  analisis  induksionis  berarti  bahwa  unit  analisanya  adalah  negara  dan  unit 
eksplanasinya  adalah  sistem  internasional  dan  pengaruh  kelompok  kepentingan.  Pengertian  ini 
diperoleh  dari Mochtar Mas’oed,  1990.  Ilmu Hubungan  International: Disiplin  dan Metodologi, 
Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hal. 299



31 

Dalam level analisis induksionis, unit eksplanasinya adalah invansi AS ke 

Irak  tahun  2003.  Sedangkan  level  analisisnya  adalah  pengaruh  Halliburton 

Company  sebagai  kelompok  kepentingan  (sub  national  group)  profit  di  bidang 

militer (kapitalisme militer), dengan meninjau kepentingan di balik perang dalam 

proses pengambilan keputusan AS di masa Bush untuk menginvansi Irak. Dengan 

menggunakan  level analisis  ini, maka  peneliti mengharapkan  dapat menjelaskan 

secara komprehensif hasil penelitian, sekaligus mengurangi keterbatasan yang ada 

dalam proses analisis. 

1.5.7  Ruang Lingkup Penelitian 

Materi penelitian  ini  difokuskan  pada  keterlibatan Halliburton Company 

dalam mempengaruhi proses pra dan pasca kebijakan luar negeri Amerika Serikat 

menginvansi  Irak  pada  tahun  20012005,  sebagai  perusahaan  penyedia  tentara 

bayaran  (Private  Military  Company)  atau  jasa  pengamanan  dan  proyek 

rekonstruksi Irak. 

1.5.8  Struktur Penulisan Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana kesinambungan dalam setiap sub 

akan diperjelas oleh subsub bab, sehingga pada akhirnya akan membentuk karya 

ilmiah yang sistematis dan konstruktif. 

Bab I:  Pendahuluan: 

1.1  Latar Belakang Masalah 

1.2  Rumusan Permasalahan 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.4  Kerangka Pemikiran:
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1.4.1  Penelitian Terdahulu 

1.4.2  Teori dan Konsep 

1.5  Metode Penelitian 

1.5.1  Tipe Penelitian 

1.5.2  Variabel Penelitian 

1.5.3  Teknik Pengumpulan Data 

1.5.4  Teknik Analisa Data 

1.5.5  Hipotesa 

1.5.6  Peringkat Analisis 

1.5.7  Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.8  Struktur Penulisan Skripsi 

Bab II:  Politik  Luar  Negeri  Amerika  Serikat  dan  Invasi  Militer  ke  Irak 

Tahun 2003 

2.1  Kebijakan Politik Amerika Serikat di Timur Tengah 

2.2  Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Irak 

2.2.1  Mengendalikan Agresi Irak 

2.2.2  Mencegah  Pengembangan  NBC  (Nuclear  Biological 

Chemical) 

2.2.3  Menjatuhkan Rezim Saddam 

2.2.4  Mempertahankan Stabilitas Regional 

2.2.5  Mempertahankan Aliansi Internasional 

2.3  Invansi Militer Amerika Serikat ke Irak Tahun 2003 

2.4  Respon  Dunia  Internasional  terhadap  Invansi  Amerika  Serikat  ke 

Irak Tahun 2003
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2.5  Perdebatan  yang  Muncul  Pasca  Invansi  Amerika  Serikat  ke  Irak 

Tahun 2003 

Bab III:Pengaruh  Halliburton  Company  dalam  Kebijakan  Luar  Negeri 

Amerika Serikat Menginvansi Irak Tahun 2003: 

3.1  Keterlibatan  Halliburton  Company  dalam  Kebijakan  Luar  Negeri 

Amerika Serikat Menginvansi Irak Tahun 2003. 

3.1.1  Halliburton Company : Sejarah dan Perkembangannya 

3.1.2  Halliburton Company dalam Militer Amerika Serikat 

3.1.3  Halliburton Company dalam Invansi Amerika Serikat ke Irak 

Tahun 2003 

3.2  Pengaruh Halliburton Company dalam Proses Perumusan Kebijakan 

Luar Negeri Amerika Serikat Menginvansi Irak Tahun 2003. 

3.2.1  Halliburton Lobyying 

3.2.2  Relasi Halliburton Company dengan Rezim George W. Bush. 

Bab V:  Penutup : 

4.1 Kesimpulan 

4.2 SaranSaran 

Daftar Pustaka


