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BAB I 

 

 PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

 

Konflik Suriah merupakan salah satu konflik di Timur Tengah yang hingga 

tahun 2014 masih belum terselesaikan. Konflik ini muncul karena adanya  penolakan 

terhadap rezim Bashar Al Assad yang dinilai otoriter. Ketika Bashar Al Assad dilantik 

menjadi presiden Assad mengatakan dalam pidatonya bahwa akan menjadikan negara  

Suriah menjadi sebuah negara modern dan demokratis.1 

Pada kenyataanya semua janji tersebut tidak berjalan sama sekali. Hal tersebut 

terlihat dari media masih dibatasi oleh negara hingga keluarlah undang-undang pada 

tahun 2007 yang  mengharuskan semua penyedia layanan jaringan internet untuk 

merekam semua komentar dan postingan dalam obrolan forum.2 Selain pembatasan 

media, pemerintahan yang dipimpin oleh Assad juga terkenal sangat kejam.  

Sejak awal konflik bermula pada tahun 2011 hingga tahun 2013 korban yang 

meninggal karena konflik sipil adalah  sekitar 60.000 orang menurut PBB.3  Tahun 

2011 juga dilaporkan kepada PBB bahwa pasukan pemerintah pernah melakukan 

sandera kepada 8 anak untuk memancing partai oposisi agar menyerah.4 Amerika 

                                                             
1M.Agatsya,  2013, Arab Spring : Badai Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah, Jogjakarta : 

IRCiSoD, hal 164 
2Ibid., 
3Deutsche Welle, Sekitar 60.000 Korban Tewas dalam Perang Suriah, diakses dalam 

http://www.dw.com/id/sekitar-60000-korban-tewas-dalam-perang-suriah/a-16494039 (29/12/2017, 

05:00 WIB)  
4HAM Indonesia, PBB Rilis Pelanggaran HAM anak di Suriah, diakses dalam http://ham.go.id/pbb-

rilis-pelanggaran-ham-anak-di-suriah/ (29/12/2016, 06:22 WIB) 

http://www.dw.com/id/sekitar-60000-korban-tewas-dalam-perang-suriah/a-16494039
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Serikat bersama Kanada akhirnya bersama-sama mengumpulkan tanda tangan negara 

anggota PBB sebagai persetujuan penanganan konflik sipil Suriah. Setelah 54 negara 

anggota PBB menandatangani proposal rencana tersebut akhirnya PBB melalui Dewan 

Keamanan dimana Amerika Serikat merupakan salah satu anggotanya mengeluarkan 

Resolusi DK PBB.5  Resolusi DK PBB yang dikeluarkan diantaranya adalah resolusi 

no. 2042, 2043, dan 2059. Beberapa draft resolusi juga dibuat namun tidak dapat 

disahkan karena veto yang dilakukan oleh Cina dan Rusia. 6 

Beberapa resolusi ini diantaranya berisi tentang tuntutan tanggung jawab Bashar 

Al Assad terkait konflik sipil Suriah sebagai salah satu pelanggaran HAM. Kemudian 

desakan kepada Bashar untuk meletakkan jabatannya dan transisi pemerintahan Suriah. 

PBB juga menjelaskan apabila dalam proses transisi tersebut, PBB bersedia menjadi 

fasilitator demi terwujudnya Suriah yang demokrasi.  

Mengingat besarnya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Suriah hingga 

banyaknya korban jiwa dan rakyat mencari suaka ke negara-negara tetangga.  Pada 

tahun 2013 diduga terdapat penggunaan senjata kimia terjadi dalam konflik ini. 

Presiden Amerika Serikat pada tahun 2013, Barack Obama telah mengatakan jika 

                                                             
5The White House, Fact Sheet On Syria, diakses dalam https://obamawhitehouse.archives.gov/the-

press-office/2011/08/18/fact-sheet-syria (13/01/2017, 06:00 WIB)  
6Michelle Nichols, Factbox: U.N. Security Council action on the Syrian conflict,  diakses dalam 

http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-un-resolutions/factbox-u-n-security-council-action-on-

the-syrian-conflict-idUSBREA1L0RU20140222 (13/01/2017, 06:15 WIB)  

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/fact-sheet-syria
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/fact-sheet-syria
http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-un-resolutions/factbox-u-n-security-council-action-on-the-syrian-conflict-idUSBREA1L0RU20140222
http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-un-resolutions/factbox-u-n-security-council-action-on-the-syrian-conflict-idUSBREA1L0RU20140222
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penggunaan senjata kimia di Suriah merupakan ‘garis merah’ bagi Amerika Serikat 

untuk melakukan intervensi militer kepada Suriah.7  

Dugaan penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah itu muncul pada 23 

Desember 2012, 7 orang tewas diduga karena gas beracun di Homs.8Tahun 2013 

tepatnya pada tanggal 24 maret 2013, pasukan tentara Suriah  menjatuhkan roket di 

Adra, kota yang letaknya di  sebelah timur Damaskus dengan korban 2 orang tewas 

dan 23 orang luka-luka. Selain itu, pada tanggal 13 April 2013 tentara Suriah juga 

menjatuhkan bom gas di Aleppo. 9 Aleppo merupakan salah satu kota yang sebelumnya 

dikuasai oleh pihak oposisi, setelah kejadian tersebut akhirnya Aleppo mampu dikuasai 

oleh pihak pemerintah Suriah. Kemudian tanggal 21 Agustus 2013 sebuah roket 

dengan gas beracun juga diluncurkan di kota Ghuota oleh pemerintah Suriah guna 

menyingkirkan oposisi yang akhirnya menyebabkan 650 korban meninggal dunia. 10 

 Penggunaan senjata kimia dalam perang telah diatur dalam Chemical 

Weapons Convention (1993). Telah disepakati oleh PBB untuk menjaga perdamaian 

dunia, PBB melarang adanya penggunaan, produksi, pengembangan maupun 

penyimpanan senjata kimia.11 Selain dikarenakan senjata kimia mampu menewaskan 

                                                             
7Yuta Kawashima, Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity, diakses dalam  

http://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity(13/01/2017, 

06:34 WIB)  
8Ibid.  
9Ibid.  
10BBC Indonesia, Serangan Senjata Kimia Pemerintah Suriah, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/08/130821_suriah_kimia (12/04/2017, 00:18 WIB) 
11Chemical Weapons Convention 1993, diakses dalam https://www.icrc.org/en/document/1993-

chemical-weapons-convention (32/08/2017, 02:51 WIB) 

http://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/08/130821_suriah_kimia
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banyak korban yang mungkin tidak bersalah, dampak kerusakan yang ditinggalkan 

oleh senjata kimia juga merusak lingkungan kehidupan.  

Seperti telah banyak diketahui  Amerika Serikat merupakan negara yang sangat 

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Demokrasi yang selalu ingin disebarkan oleh 

Amerika Serikat juga berdasar kepada Hak Asasi Manusia.  Pada tahun 2002 Amerika 

Serikat mengintervensi Irak karena Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah 

massal yang juga digunakan untuk menyerang rakyatnya. 12 Keadaan tersebut sama 

dengan Assad di Suriah yang memiliki senjata kimia pemusnah massal dan telah 

digunakan dalam perang sipil di Suriah.  

Namun  pada tanggal 10 September 2013 dalam pidatonya di White House, 

Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan jika Amerika Serikat tidak akan 

mengintervensi militer Suriah, seperti pada saat Amerika Serikat mengintervensi Irak. 

Dalam pidato tersebut Barack Obama menjelaskan sudah saatnya Amerika Serikat 

lebih berkonsentrasi pada pengembangan dan pembagunan negara sendiri. Amerika 

Serikat tidak mau terus menjadi polisi dunia yang terus harus memperbaiki masalah-

masalah dunia yang sebenarnya tidak ada dampak secara langsung terhadap keamanan  

domestik  Amerika Serikat. Sebagai upaya lain selain intervensi militer Amerika 

                                                             
12David C. Gompert, Hans Binnendijk, dan Bonny Lin, The Iraq War:Bush’s Biggest Blunder, diakses 

dalam http://www.newsweek.com/iraq-war-bushs-biggest-blunder-294411 (13/04/2017 , 08:57 WIB) 

http://www.newsweek.com/iraq-war-bushs-biggest-blunder-294411
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Serikat mendukung  penyelesaian konflik yang tepat sasaran dengan jalur politik, yaitu 

lewat pelucutan senjata kimia Suriah.13  

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk fokus pada alasan Amerika Serikat 

pada masa pemerintahan Barack Obama membatalkan intervensi militernya dalam 

konflik sipil Suriah, sementara pada kasus serupa contohnya di Irak Amerika Serikat 

mengintervensi militer Irak. Kemudian dalam konflik timur tengah lain seperti Libya, 

Amerika Serikat juga melakukan intervensi militer. Sesuai dengan tujuan Amerika 

Serikat yang ingin menyebarkan demokrasi di dunia, mengapa dalam kasus konflik 

sipil yang juga merupakan perjuangan rakyat untuk mengubah Suriah menjadi 

demokrasi justru Amerika Serikat membatalkan intervensi militernya.  

 

1.2  Rumusan Masalah  

 

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin merumuskan masalah yaitu : 

Mengapa Amerika Serikat di era Barack Obama membatalkan intervensi militer 

dalam konflik sipil di Suriah?  

 

 

 

                                                             
13Speech Of Barack Obama at White House, Diakses dalam 

https://www.washingtonpost.com/politics/running-transcript-president-obamas-sept-10-speech-on-

syria/2013/09/10/a8826aa6-1a2e-11e3-8685-5021e0c41964_story.html?utm_term=.d174266d6bdd  

(13/04/2017, 10:03 WIB)  

https://www.washingtonpost.com/politics/running-transcript-president-obamas-sept-10-speech-on-syria/2013/09/10/a8826aa6-1a2e-11e3-8685-5021e0c41964_story.html?utm_term=.d174266d6bdd
https://www.washingtonpost.com/politics/running-transcript-president-obamas-sept-10-speech-on-syria/2013/09/10/a8826aa6-1a2e-11e3-8685-5021e0c41964_story.html?utm_term=.d174266d6bdd
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1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Amerika Serikat mengeluarkan 

kebijakan pembatalan intervensi militer kepada Suriah.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

wacana keilmuan terhadap perkembangan pembangunan lembaga keilmuan dan 

wawasan riset serta manfaat keilmuan yang lainnya. Terutama mengenai kebijakan 

Amerika Serikat dalam konflik Suriah. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana terhadap 

institusi pembuat kebijakan luar negeri. Selain itu juga diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan sumbangan keilmuan serta  dukungan keilmuan dalam proses 

belajar mengajar, khususnya untuk  memberikan gambaran mengapa suatu 

kebijakan luar negeri dikeluarkan.  
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1.5 Penelitian Terdahulu  

 Berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Amerika 

Serikat terhadap Suriah terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan topik ini. 

Pertama, adalah skripsi dari Ibnu Rusdi yang berjudul Rivalitas Kepentingan 

Amerika Serikat dan Cina terhadap Konflik Suriah di PBB.Menggunakan konsep 

kepentingan nasional dan teori perimbangan kekuasaan penelitian yang dilakukan oleh 

Ibnu ini membuktikan jika kedua negara yaitu Amerika Serikat dan Cina memiliki 

kepentingan masing-masing. Amerika Serikat untuk kepentingan negaranya terus 

melakukan usahanya yaitu bersama negara-negara anggota PBB lain untuk 

mengeluarkan Resolusi DK PBB untuk Suriah. Cina mencoba melakukan perimbangan 

kekuasaan terhadap Amerika Serikat melalui hak vetonya yang ia keluarkan untuk 

Suriah dalam Resolusi tersebut. Cina mulai berusaha juga untuk melebarkan 

pengaruhnya di timur tengah melalui dukungannya itu untuk kepentingan ekonominya 

demi mengembangkan pasar. 

Penelitian Ibnu Rusdi dan penelitian peneliti sama-sama meneliti mengenai 

konflik Suriah. Ibnu yang meneliti tentang bagaimana rivalitas dua negara besar seperti 

Amerika Serikat dan Cina, berguna bagi penelitian peneliti untuk melihat kearah mana 

kepentingan Amerika Serikat dalam konflik di Suriah. Hal itu dikarenakan penelitian 
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peneliti kali ini adalah untuk menganalisa kebijakan pembatalan intervensi militer  

yang sebelumnya akan dilakukan oleh Amerika Serikat. 14 

Kedua, skripsi yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat 

Terhadap Krisis Politik Suriah Era Barack Obama. Penelitian yang dilakukan oleh 

Widyadara Ayu ini mencoba untuk meneliti bagaimana konflik Suriah menurut 

perspektif Amerika Serikat. Widya juga mencoba meneliti bagaimana keterkaitannya 

dengan kepentingan Israel dan juga kepentingan energi di Suriah bagi Amerika. 

Penelitian deskriptif ini menggunakan konsep kebijakan luar negeri, konsep krisis 

politik dan kepentingan nasional. Dengan konsep-konsep tersebut Widya membuat 

kesimpulan jika konflik Suriah pada dasarnya sama dengan konflik-konflik di Timur 

Tengah yang lain. Dimana keinginan masyarakat yang ingin merubah rezim yang tidak 

demokratis adalah alasan akhirnya mereka memberontak bahkan berubah menjadi 

terorisme. Amerika Serikat membantu masyarakat yang terbentuk dalam partai oposisi 

tersebut karena ingin melindungi keamanan Israel sekutunya. Hal itu dilakukan 

Amerika Serikat karena ingin melindungi kepentingannya akan sumber daya energi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Widya juga berkaitan dengan penelitian yang akan 

diteliti oleh peneliti. Namun perbedaannya penelitian Widya menjelaskan  secara lebih 

luas mengenai kepentingan dan perspektif Amerika Serikat di Suriah. Dengan 

                                                             
14Ibnu Rusdi, 2014, Kepentingan Amerika Serikat dan Cina terhadap Konflik Suriah di PBB, skripsi, 

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang 
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penelitian milik Widya peneliti dapat menjadikannya salah satu referensi acuan 

mengenai pandangan Amerika Serikat terkait konflik yang terjadi di Suriah.15 

Ketiga, adalah skripsi yang berjudul Dukungan Amerika Kepada Oposisi dalam 

Konflik Melawan Bashar Al Assad di Suriah milik Vicky Fabiansyah. Skripsi 

metodologi eksplanatif kualitatif ini menggunakan konsep kepentingan dan konsep 

intervensi. Dimana didalamnya menjelasakan mengenai partai-partai oposisi di Suriah 

yang didukung oleh Amerika Serikat untuk terus melakukan perlawanan terhadap 

pemerintah demi mewujudkan demokratisasi di Suriah. Dukungan tersebut mulai dari 

persenjataan hingga dana operasional. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hal itu dilatar 

belakangi kepentingan nasional Amerika Serikat yang menginginkan Suriah sebagai 

jembatan untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Selain itu juga 

Suriah yang kaya akan minyak dan gas juga membuat Amerika Serikat berkepentingan 

di daerah ini agar dapat  terus mengembangkan ekonomi dan persenjataannya.  

Penelitian kali ini sama dengan penelitian Vicky yang membahas tentang posisi 

Amerika dalam kasus Suriah. Namun jika Vicky meneliti mengenai dukungan Amerika 

Serikat kepada pihak opisisi, dalam penelitian kali ini adalah sudah tidak ingin ikut 

                                                             
15Widyadara Ayu, 2014, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Krisis Politik Suriah Era 

Barack Obama, skripsi, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin 



10 
 

campurnya Amerika Serikat dalam kasus ini. Penelitian Vicky berguna bagi peneliti 

untuk melihat sejauh mana Amerika Serikat terlibat dalam konflik Suriah ini.16 

Keempat, adalah Jurnal ilmiah dari Nikita Pranisa yang berjudul Aktor Besar 

dalam Konflik Suriah. Menggunakan teori konflik nikita menjelaskan bahwa terdapat 

banyak aktor dalam konflik sipil yang terjadi di Suriah ini mulai dari aktor eksternal 

maupun internal. Sesuai dengan teori konflik milik Karl Marx yang digunakan dalam 

jurnal ini mengatakan bahwa kelas dalam masyarakat, yaitu individu maupun 

kelompok memiliki perbedaan dalam daya material dan non-material, kelompok-

kelompok yang lebih kuat diantara mereka akan menggunakan kekuasaan mereka 

untuk mengeksploitasi kekuasaan yang lebih lemah. Kelompok-kelompok dalam 

negeri Suriah seperti kubu pemerintah dan kelompok oposisi dalam konflik sipil ini 

saling memiliki kepentingan masing-masing yang tentunya tidak sama. Benturan 

kepentingan tersebut akhirnya menimbulkan konflik berkepanjangan didukung pula 

oleh aktor eksternal seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, Qatar sesuai persamaan 

kepentingannya dengan aktor-aktor internal konflik sipil yang terjadi di Suriah.  

Dalam jurnal ilmiah tersebut disebutkan Amerika Serikat merupakan salah satu 

aktor eksternal dalam konflik sipil Suriah. Sesuai dengan penelitian peneliti yang 

membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat terkait konflik sipil Suriah, jurnal ini 

berguna bagi peneliti untuk melihat siapa saja aktor-aktor selain Amerika Serikat yang 

                                                             
16Vicky Fabiansyah, 2015, Dukungan Amerika Kepada Oposisi dalam Konflik Melawan Bashar Al 

Assad di Suriah, skripsi, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, 
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merupakan aktor internal dan eksternal yang memiliki keterlibatan dalam konflik sipil 

Suriah. Apabila jurnal ilmiah milik Nikita menjelaskan siapa saja aktor dan dampak 

konflik bagi domestik Suriah dan lingkungan internasional,  peneliti hanya akan 

menjelaskan mengenai Amerika Serikat terkait dengan responnya dalam konflik sipil 

Suriah. 17 

Kelima, adalah skripsi yang berjudul Kepentingan Amerika Serikat Dalam 

Konflik Suriah milik Asti. Skripsi deskriptif ini menjelaskan bagaimana kepentingan 

Amerika Serikat dalam Konflik Suriah pada rezim pemerintahan Bashar Al Assad 

menggunakan tiga konsep. Konsep kepentingan nasional, Konsep keamanan nasional 

dan Regional Security Complex. Amerika Serikat sebagai salah satu negara maju dan 

negara adikuasa berperan aktif dalam berbagai isu internasional termasuk pada konflik 

Suriah melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan serangan militer terhadap 

pemerintah Suriah yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dikarenakan penggunaan 

senjata kimia yang telah menewaskan ribuan warga sipil di Ein Tarma. Hal itu 

dikarenakan Amerika Serikat ingin melindungi keamanan dua negara yang menjadi 

sekutunya, yaitu Turki dan Israel. Turki sebagai pemasok gas ke Amerika Serikat dan 

Israel merupakan partner Amerika Serikat dalam pengembangan militer dan 

persenjataan.   

                                                             
17Nikita Pranisa, 2013, Aktor Besar dalam Konflik Suriah ,Jurnal Ilmiah, Universitas Indonesia, hal 
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 Persamaan dari penelitian milik Asti dan peneliti adalah sama-sama melihat 

posisi Amerika Serikat dalam konflik Suriah. Jika penelitian milik Asti menjelaskan 

kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Suriah adalah untuk melindungi negara 

sekutunya, sedangkan dalam penelitian peneliti melihat jika kepentingan Amerika 

Serikat tersebut merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi kebijakan luar 

negeri Amerika Serikat dalam konflik Suriah.  Sehingga penelitian milik Asti dapat 

menjadi salah satu sumber bacaan penelitian peneliti. 18 

 

 

             Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

                                                             
18Asti, 2014, Kepentingan Amerika Serikat Dalam Konflik Suriah, skripsi, Jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang 

No JUDUL DAN NAMA 

PENELITI 

JENIS 

PENELITIAN  DAN 

ALAT ANALISA 

HASIL 

1 Ibnu Rusdi, Rivalitas 

Kepentingan Amerika 

Serikat dan Cina 

terhadap Konflik 

Suriah di PBB (2013), 

Skripsi Hubungan 

Internasional 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang  

 

Deskriptif  

 

Konsep:  

Kepentingan Nasional 

dan Perimbangan 

Kekuasaan  

Dalam DK PBB 

keduanya sedang 

melakukan perimbangan 

kekuasaan untuk 

mencapai kepentingan 

nasional masing-masing 

negara. Kepentingan 

Amerika adalah untuk 

melebarkan 

pengaruhnya ke timur 

tengah. Sedangkan 

kepentingan Cina disini 

adalah untuk 

mengembangkan 

ekonominya. 
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2 WidyadaraAyu, 

Kebijakan Luar 

Negeri Amerika 

Serikat Terhadap 

Krisis Politik Suriah 

Era Barack Obama, 

Skripsi Hubungan 

Internasional 

Universitas 

Hasanuddin 

 

 

Deskriptif  

 

Konsep :  

Kebijakan Luar 

Negeri , Krisis Politik 

dan Kepentingan 

Nasional 

 

Amerika Serikat melihat 

konflik yang terjadi di 

Suriah ini serupa 

dengan konflik-konflik 

di negara-negara di 

Timur Tengah lainnya. 

Amerika Serikat melihat 

bahwa negara yang 

tidak demokratis hanya 

akan menghasilkan 

pemberontak yang 

mengganggu keamanan 

internasional. Amerika 

sebagai sekutu Israel 

yang juga memiliki 

kepentingan sumber 

daya alam dengan 

negera Suriah, akhirnya 

mencoba ikut campur 

dalam konflik ini.  

3 Vicky Fabiansyah, 

Dukungan Amerika 

Kepada Oposisi 

Dalam   Konflik 

Melawan Bashar Al 

Assad di Suriah, 

Skripsi UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta.  

Eksplanatif  

 

 

Konsep : 

Konsep kepentingan 

dan konsep intervensi 

Suriah merupakan 

negara yang kaya akan 

minyak gas alamnya. 

Amerika membutuhkan 

itu semua untuk 

memajukan ekonomi 

dan teknologi 

persenjataannya. Selain 

itu juga Amerika ingin 

menyebarkan 

pengaruhnya di timur 

tengah melalui 

intervensi yang 

dilakukan dengan jalan 

mendukung rakyat 

dalam partai oposisi. 

4 Nikita Pranisa, Aktor 

Besar Dalam Konflik 

Suriah, Jurnal Ilmiah 

Sastra Arab 

Universitas Indonesia.  

 

Teori : 

Teori Konflik 

Terdapat aktor-aktor 

dalam konflik ini, mulai 

dari aktor eksternal dan 

aktor internal. Aktor-

aktor internal adalah 

para pemimpin Suriah 
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dan partai oposisi. 

Sedangkan aktor 

eksternal adalah negara-

negara lain seperti 

Rusia, Amerika Serikat 

dan Cina 

5. Asti, Kepentingan 

Keamanan Amerika 

Serikat Dalam Konflik 

Suriah, Skripsi 

Hubungan 

Internasional 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang.  

 

 

Deskriptif  

 

Konsep : 

Regional Security 

Complex  

Konsep Kepentingan 

Nasional  

Konsep Keamanan 

Nasional  

Dalam kebijakan 

intervensi militer 

terhadap Suriah yang 

dikeluarkan oleh 

Amerika Serikat, 

Amerika Serikat ingin 

melindungi dua negara 

yang berpengaruh bagi 

Amerika Serikat. Dua 

negara itu adalah Turki, 

sebagai pemasok gas ke 

Amerika Serikat dan 

Israel sebagai partner 

kerjasama  militer dan 

pengembangan 

persenjataan. 

6.  Sinta Kartika Kusuma 

Dewi, Analisa 

Kebijakan 

Pembatalan Intervensi 

Militer Amerika 

Serikat ke Suriah di 

Era Barack Obama,   

Skripsi Hubungan 

Internasional 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

 

Eksplanatif  

 

Adaptive Model of 

Foreign Policy  

Dalam penelitian ini 

penulis mencoba 

menjelaskan  faktor 

mengapa Amerika 

Serikat membatalkan 

intervensi militernya 

kepada Suriah. faktor-

faktor tersebut dalam 

penelitian ini akan 

dibagi menjadi faktor 

internal Amerika Serikat 

dan faktor eksternal 

Amerika Serikat.  
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1.6 Kerangka Teori 

The Adaptive Model of Foreign Policy  

Dalam keluarnya kebijakan luar negeri suatu negara, tentu terdapat tujuan yang 

ingin dicapai oleh negara tersebut. Tujuan tersebut juga sedikit banyak adalah 

kepentingan negara itu sendiri. Kebijakan luar negeri suatu negara dibuat untuk 

melindungi segala aspek yang terdapat dalam suatu negara, misalnya masyarakat 

maupun aset-aset negara. Sehingga kebijakan luar negeri tersebut seringkali diambil 

berdasarkan bagaimana kondisi dan tuntutan yang berasal dari dalam negara untuk 

menghadapai sistem internasional. Beberapa ahli telah mendefinisikan apa itu  

kebijakan luar negeri suatu negara.  

Holsti berpendapat jika suatu kebijakan luar negeri merupakan penerapan politik 

suatu negara yang dilatarbelakangi oleh faktor psikologis, birokratis, sosial, sistemik, 

etis, dan hukum dalam pengambilan keputusan.19 Sedangkan menurut Rosenau suatu 

kebijakan luar negeri merupakan sebab akibat dari faktor internal dan eksternal. Kedua 

faktor tersebut merupakan kombinasi dari berbagai faktor yang dibagi menjadi lima 

level oleh Rosenau.20 

“Although the statement is subject to modification and elaboration, it seems 

                                                             
19Holsti, International Politics : Framework for Analysis,  London : Prentice Hall,  Hal 79 
20James Rosenau, 2006, The Study of World Politic : Theoretical and methodological challenge, Vol 1, 

New York : Routledge. Hal 172 
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reasonable to assert that all pre-theories of foreign policy consist of either five 

setsof variables or are translatable into five sets... the five sets are what we shall 

call the individual, role, governmental, societal, and systemic variable.”21 

 

Pembagian faktor eksternal menurut Rosenau merupakan hubungan antar negara 

dan juga kondisi internasional yang sedang terjadi. Sedangkan faktor internal yang 

dimaksud merupakan hal-hal dari dalam negara yang berpengaruh dalam kebijakan 

luar negeri. Faktor-faktor tersebut seperti masyarakat, struktur pemerintahan, dan 

kepemimpinan individu kaum elit pada waktu tertentu yang berpengaruh dalam 

pengambilan kebijakan luar negeri tersebut. 22 

Faktor-faktor yang didefinisikan oleh keduanya mengenai kebijakan luar negeri 

suatu negara hampir sama, yaitu kebijakan luar negeri diambil dari psikologi individu, 

hukum dalam pengambilan keputusan, pemerintah, sistem dan masyarakat. Hal yang 

membedakan dari pendapat Holsti dan Rosenau mengenai kebijakan luar negeri adalah 

jika Holsti menjelaskan bagaimana faktor-faktor dari pembuat kebijakan tersebut 

bertindak dalam mengambil keputusan tersebut, Rosenau menjelaskan mengenai sebab 

dan akibat dari suatu keadaan dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi kebijakan luar 

negeri suatu negara.  

                                                             
21Ibid.  
22James N. Rosenau, Comparing Foreign Policy : Theories, Findings, and  Methods. New York: Sage 

Publications, 1974,  hal 47, dalam  Anak Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2006, 

Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung, Rosdakarya, hal 57.  
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Dalam teori pengambilan kebijakan luar negeri menurut Rosenau atau The 

Adaptive Model  menjelaskan mengenai sebab akibat suatu kebijakan luar negeri 

dengan rumus:  

 

 

 

 

 

 Teori tersebut menjelaskan apabila kebijakan luar negeri suatu negara 

merupakan hasil dari respon negara terhadap perubahan eksternal , tuntutan internal 

negara dan kepemimpinan negara dalam suatu waktu sebagai proses adaptasi. 23 

 “Such a system is distinguished by a set of interrelated parts, each one of which 

is potentially capable of being an autonomous agent that, through acting 

autonomously, can impact on the others, and all of which either engage in 

patterned behavior as they sustain day-to-day routines or break with the routines 

when new challenges require new responses and new patterns”24 

 

Rosenau menjelaskan apabila sistem atau variabel tersebut saling berkaitan dan 

berdampak satu sama lain. Sehingga  ketika terdapat sebuah tantangan atau fenomena  

baru maka akan ada respon dan pola yang baru.  

 

                                                             
23Ibid, hal 67 
24Rosenau, Op. Cit., hal 111 

Pt : Lt +Et +St 

 

Pt : Politik luar negeri pada suatu waktu tertentu  

Lt: Aspek Kepemimpinan dalam waktu tertentu 

Et: Perubahan eksternal  

St: Perubahan internal  
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Dengan teori tersebut akan menghasilkan salah satu pola dari empat klasifikasi 

pola atau model dalam sebuah pengambilan kebijakan luar negeri. Empat klasifikasi 

tersebut yaitu :  pertama preservative adaptation, yaitu kebijakan luar negeri yang 

merupakan sebab akibat dari keadaan maupun perubahan  eksternal dan internal 

negara. Kedua acquiescent adaptation, yaitu kebijakan sebab akibat suatu negara dari 

keadaan maupun tuntutan dari  eksternal negara. Ketiga intrasignent adaptation, yaitu 

kebijakan sebab akibat negara dari keadaan dan tuntutan internal negara. Kemudian 

yang keempat promotive adaptation, yaitu dimana negara tidak merespon tuntutan 

maupun keadaan yang disebabkan oleh internal maupun eksternal negara.25 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori kebijakan luar negeri yang 

telah dirumuskan Rosenau dan menyimpulkannya kedalam salah satu model klasifikasi 

tersebut. Pola yang sesuai dengan fenomena atau kasus yang diteliti adalah  

preservative adaptation. Model ini menurut peneliti sesuai dengan kasus pengambilan 

kebijakan Amerika Serikat terhadap Suriah.  

Dimana Amerika Serikat dalam kepemimpinan Barack Obama pada saat itu  

akhirnya membatalkan rencana intervensi militernya kepada Suriah karena adanya 

faktor eksternal yaitu adanya negara  free rider, kemudian negara-negara pemasok 

senjata bagi Suriah dan  adanya keterlibatan organisasi terorisme internasional yang 

mengancam sekutu Amerika Serikat.  Selain itu terdapat juga faktor internal yaitu  

                                                             
25Ibid. Hal 66. 
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tuntutan dari masyarakat Amerika Serikat melalui kongres dan juga demonstrasi NGO 

maupun rakyat sipil kepada negara untuk tidak melakukan  intervensi militer.  

1.7 Metodologi Penelitian   

1.7.1 Jenis Penelitian  

 Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, jenis penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang datanya berupa kata-kata atau teks.26 Dalam penelitian ini  data yang 

dikumpulkan berupa grafik, angka maupun rekaman juga dijelaskan 

melalui teks.  

 1.7.2 Metode Penelitian   

Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif, penelitian inicenderung 

digunakan untuk menjawab pertanyan ‘mengapa’.27 Penelitian 

eksplanatif akan menjelaskan hubungan kausal atau sebab akibat  lebih 

dari 1  fenomena sesuai dengan teori yang digunakan.28 Dalam 

penelitian ini peneliti akan menjelaskan tentang kebijakan Amerika 

Serikat yang dikeluarkan terkait dengan konflik sipil yang terjadi di 

Suriah.  

                                                             
26Uber Silalahi, 2012,  Metode Penelitian Sosial, Bandung : Refika Aditama,  hal 339  
27Mohtar Masoed,1990,  Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, Jakarta : LP3ES, hal 

308 
28Silalahi, Op. Cit.,hal 31 
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 1.7.3 Level Analisa 

 Terdapat 2 unit penelitan yang diperhatikan dalam penelitian ini, yaitu 

unit analisa dan unit eksplanasi. Sesuai dengan hubungan kedua unit 

penelitian yang sama-sama negara-bangsa, maka penelitian ini masuk 

pada tingkatan penelitian korelasionis.29 Dimana unit eksplanasinya 

adalah respon maupun kebijakan Amerika Serikat terkait konflik sipil 

yang terjadi di Suriah, dan unit analisanya adalah alasan pembatalan 

rencana intervensi militer Amerika Serikat dalam konflik sipil Suriah.  

1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a.  Batasan waktu  

Dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti data mengenai konflik 

Suriah dari awal konflik ini muncul yaitu tahun 2011. Hingga tahun 

2013  ketika Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan bahwa intervensi 

militer dalam konflik sipil di Suriah dibatalkan.  

 

b. Batasan materi  

Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah peneliti hanya 

akan menyajikan pembahasan tentang bagaimana dinamika konflik sipil 

                                                             
29Masoed, Op. Cit., hal 44 
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Suriah ini terjadi, bagaimana respon Amerika Serikat mengenai 

peristiwa ini kemudian alasan apa yang membuat Amerika Serikat 

membatalkan rencana intervensi militernya dalam konflik sipil Suriah.  

 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data  

  Data terkait konflik sipil Suriah dan respon Amerika Serikat mengenai 

konflik tersebut  dikumpulkan melalui studi pustaka oleh peneliti. Studi 

pustaka sendiri adalah pengumpulan data  yang didapatkan melalui 

artikel ilmiah , surat kabar resmi, situs  internet resmi dan juga majalah 

resmi yang berkaitan dengan fenomena tersebut.  

1.8 Hipotesa 

 Sesuai dengan teori dan model kebijakan luar negeri diatas, dimana Amerika 

Serikat yang pada waktu itu dipimpin oleh Barack Obama akhirnya membuat 

keputusan membatalkan intervensi militer dalam konflik sipil  Suriah dikarenakan 

perubahan eksternal dan tuntutan internal Amerika Serikat. Faktor eksternal yang 

dimaksud adalah negara free rider, yaitu negara yang akan mendapatkan keuntungan 

meskipun tidak terlibat dalam intervensi militer. Negara-negara pemasok senjata bagi 

Suriah dan keterlibatan organisasi terorisme internasional yang mengancam sekutu 

Amerika Serikat. Faktor internalnya adalah adanya tuntutan dari rakyat Amerika 

Serikat melalui kongres dan NGO yang menolak intervensi militer dan keterlibatan 

Amerika Serikat dalam konflik sipil Suriah. 
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