
BAB II 

KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENEKAN ISLAMIC STATE DI 

IRAK 

1.1 KEBIJAKAN AS DI IRAK BIDANG EKONOMI 

Keterlibatan AS dalam menekan IS di Irak membuktikan bahwa AS memiliki 

kepentingan di Irak. Faktor ekonomi yang berupa middle range objectives yaitu kebutuhan 

untuk meningkatkan perekonomian melalui eksplorasi sumber daya alam terutama minyak 

dan gas. Minyak bumi merupakan sumber daya energi yang menjadi kebutuhan penting 

bagi setiap negara. Minyak bumi di nilai mampu mempengaruhi dinamika hubungan 

internasional, dalam bentuk kerjasama maupun bentuk perang atau konflik (Lumba A. , 

2014, hal. 8).  

Minyak bumi bukan satu-satunya sumber daya energi yang berpotensi untuk memenuhi 

kebutuhan AS namun masih terdapat sumber daya energi lainnya seperti gas alam, nuklir, 

dan batu bara. Keunggulan yang lebih mudah di akses dari pada gas alam, sifatnya yang 

minim polusi dan lebih ramah lingkungan dari pada batu bara, serta penggunaannya yang 

lebih aman dan mudah di akses dari pada nuklir. Maka dari itu, minyak bumi merupakan 

sumber daya energi utama bagi AS. 

 Kebutuhan AS terhadap minyak bumi yang sangat besar dengan cara mengimpor 

sekitar 53%, mendorong AS untuk mencari sumber cadangan minyak bumi untuk 

mengamankan kepentingannya. AS hanya memiliki cadangan minyak bumi sebesar 22 

milyar barel. Alasan AS sebagai negara pengimpor minyak bumi terbesar, karena wilayah 

AS yang sangat luas sehingga membutuhkan penggunaan bahan bakar untuk keperluan 

kendaraan bermotor, bahan bakar untuk pemanas rumah, dan keperluan industri dalam 



negeri. Dengan jumlah penduduk AS yang terus meningkat sehingga konsumsi terhadap 

energi semakin bertambah. 

 Irak merupakan negara yang memiliki cadangan minyak ke 2 terbesar di dunia setelah 

Saudi Arabia. AS mengimpor sekitar 53% dari kebutuhan minyaknya dan diperkirakan 

akan meningkat hingga 62% pada tahun 2020. Tingginya intensitas ketergantungan AS 

terhadap minyak bumi dari Irak akan semakin meningkat di masa yang akan datang, karena 

selain Irak memiliki cadangan minyak bumi terbesar kedua, kebutuhan AS akan minyak 

bumi terus mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu (Sihbudi, 2007, hal. 131). 

Gambar 2.1 

Grafik Impor Minyak Mentah dan Minyak Bumi AS dari Irak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (eia Independent Statistics & Analysis, 2019) 

 

 



Tabel 2.1 

Data Impor Minyak Mentah  dan Minyak Bumi AS di Irak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (eia Independent Statistics & Analysis, 2019) 

Keberhasilan IS menguasai kilang minyak di Irak menjadi kekhawatiran sendiri bagi 

AS. Karena keberadaan IS di Irak sangat berdampak pada suplai minyak dari Irak ke AS. 

Pada grafik dan tabel di atas, dapat di lihat bahwa pada tahun 2014 pasokan minyak 

terhadap AS mengalami penurunan hingga tahun 2016. Tidak hanya itu, terdapat juga 

hitung-hitungan ekonomi bisnis lainnya yang mendasari kebijakan AS untuk memerangi 

IS di Irak yaitu, minyak dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia jika harganya 

tidak stabil, terutama pada saat harga minyak meningkat secara tajam (Sihbudi, 2007, hal. 

135).  

Industri minyak lahir di AS, secara otomatis membuat mata uang Dollar AS menjadi 

patokan harga minyak termasuk untuk pembayarannya. Sejak digunakan dalam transaksi 

perdagangan minyak internasional, Dollar AS telah menjadikan AS sebagai negara 

hegemoni ekonomi dunia. Oleh sebab itu, dengan memerangi IS di Irak dan merebut 

kembali ladang minyak Irak dari tangan IS, secara tidak langsung AS telah membuat satu 



langkah besar dalam menguasai cadangan minyak Irak. AS juga dapat mempertahankan 

hegemoninya dalam perekonomian dunia, karena dengan menguasai cadangan minyak di 

Irak, hal tersebut sama dengan menguasai cadangan minyak bumi terbesar kedua di dunia. 

AS dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk menguatkan Dollar AS melalui transaksi 

jual beli minyak. Jika posisi Dollar AS semakin menguat, maka hal tersebut dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi negara menjadi lebih tinggi (Purbo, 2006, hal. 151). 

Sama halnya dengan kepemimpinan Saddam Husein yang diktator yang menyulitkan 

bagi pihak asing untuk dapat mengambil keuntungan dari minyak bumi di Irak, sehingga 

pihak asing yang dipimpin oleh AS melakukan perlawanan terhadap Saddam Husein dan 

rezimnya di Irak. Dengan alasan Saddam Husein memiliki senjata pemusnah massal yaitu 

senjata kimia, senjata biologi, dan senjata nuklir (Setiawati, 2004, hal. 15). 

1.2 STRATEGI AS DALAM MENANGANI IS 

Keberhasilan AS dalam menggulingkan Pemerintahan Saddam Hussein bukan berarti 

bahwa AS dapat menguasai Irak dengan mudah di kemudian hari. Jika di era Presiden Bush 

melawan Saddam Husein, dan di era Presiden Obama melawan IS sebagai aktor yang 

berpotensi mengancam kepentingan nasional AS di Irak. Munculnya IS di Irak menjadi 

ancaman bagi keamanan cadangan minyak yang terdapat di sana. Dari minyak-minyak 

tersebut IS mendapatkan aliran dana. Hal tersebut yang membuat AS menerapkan 

kebijakan untuk perang melawan IS. Berawal dari pengarahan kekuatan militer, 

membentuk opini publik, hingga mengajak negara-negara di dunia untuk memerangi IS 

dengan cara membangun koalisi anti IS. 

Pasca terjadinya 9/11 yang dilakukan oleh Al-Qaeda mantan Presiden AS yakni Bush 

membuat kebijakan luar negeri War on Terrorism sebagai bentuk perlawanan terhadap 

segala bentuk kelompok terorisme. Hal tersebut disampaikan oleh pemerintah AS yang 



pada saat itu mengecam kelompok Al-Qaeda “we would begin a long fight againts al 

Qaeda with no holds barred” dikutip dari pernyataan Pemerintah AS. 

Kemudian kebijakan tersebut selalu diterapkan secara terus menerus oleh Presiden AS 

meski telah berganti. Pada periode pertama Obama menjabat ia tetap menerapkan 

kebijakan tersebut untuk meneruskan perlawanan terhadap Al-Qaeda kemudian pada 

periode kedua melawan IS. Obama menjadikan terorisme sebagai musuh utama AS serta 

menjadikannya juga sebagai musuh bersama negara-negara di dunia. Sistem yang 

diterapkan oleh AS ialah jika negara lain berpartisipasi dalam melawan terorisme maka 

negara tersebut dijadikan teman oleh AS namun sebaliknya jika suatu negara mendukung 

adanya terorisme maka negara tersebut dijadikan musuh bagi AS (Mintz, Mintz, & Wayne, 

2016, hal. 41). 

Dalam pidato Obama pada 2009 di Prague mengatakan “we must ensure that terrorists 

never acquire a nuclear weapon” IS mendapat banyak perhatian dari masyarakat 

internasional karena mereka telah melakukan berbagai macam teror khususnya di wilayah 

Irak pada 2014. Keberhasilan IS dalam merebut berbagai wilayah di Irak serta penggunaan 

senjata kimia juga mendapat reaksi keras dari Amerika Serikat dan sekutunya. AS sebagai 

negara adidaya di dunia merasa berhak turun tangan atas apa yang terjadi di wilayah Irak. 

Strategi yang dilakukan oleh AS dibagi kedalam dua kateogi yaitu strategi kerja sama dan 

penyerangan. Berikut merupakan penjabaran dari kedua strategi tersebut: 

1.2.1 Strategi kerja sama Koalisi Internasional 

Seperti diketahui dunia internasional, IS telah melakukan berbagai teror, ancaman, 

serangan di berbagai negara. Tidak hanya di kawasan Timur Tengah namun juga di 

kawasan Eropa, dan Asia. Pada 2014 lalu, IS merilis video pemenggalan kepala terhadap 

wartawan AS yang bernama James Wright Foley, yang disaksikan oleh seluruh dunia. 



Video tersebut berjudul “Pesan untuk Amerika”, tindakan tersebut merupakan bentuk hard 

diplomacy IS untuk  AS terkait serangan udara yang dilakukan oleh AS terhadap IS di Irak. 

Akibat dari tindakan tersebut, IS mendapat kecaman dari masyarakat internasional. Dewan 

Keamanan PBB menilai IS sebagai ancaman tidak hanya bagi Irak dan Suriah, namun juga 

untuk keamanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan. 

Dimulai dengan membentuk koalisi internasional anti IS dan melakukan serangan 

militer terhadap kelompok IS. AS mendapat respon yang positif dari dunia internasional. 

AS mengajak negara-negara di dunia untuk perang melawan terorisme atau Global War 

on Terrorism. AS membangun koalisi yang terdiri dari 10 negara inti dan 30 negara 

anggota yang membantu dalam segi militer sedangkan negara lainnya membantu dalam 

aspek kemanusiaan. AS mengklaim bahwa terdapat lebih dari 50 negara yang bersedia 

untuk bergabung dalam koalisi tersebut. Pada 10 September 2014 Presiden Obama 

mengdeklarasikan terbentuknya koalisi global yang bertujuan untuk mengalahkan IS. 

Terdapat sekitar 60 lebih negara dan organisasi internasional setuju untuk berpartisipasi 

dalam memerangi IS. Kemudian pada 3 Desember 2014 di Brussels 60 negara anggota 

koalisi tersebut menyetujui untuk bergerak sesuai dengan “lines of effort” yang akan 

dipimpin oleh minimal 2 negara dalam setiap gerakannya, yaitu: 

1. Memberikan dukungan pada operasi militer serta pelatihan yang dipimpin oleh AS dan 

Irak 

2. Menghentikan perekrutan dan aliran masuk petarung teroris asing, dipimpin oleh 

Belanda dan Turki 

3. Mengatasi bantuan kemanusiaan dan permasalahan menyangkut krisis yang berkaitan, 

dipimpin oleh Jerman dan Uni Emirat Arab 

4. Menghentikan aliran pendanaan IS, dipimpin oleh Italia, Saudi Arabia, dan AS 



5. Melawan propaganda IS dipimpin oleh Inggris, Uni Emirat Arab, dan AS (Banai, 2018, 

hal. 153). 

Negara-negara anggota koalisi bersatu demi tercapainya kepentingan bersama untuk 

mengalahkan IS. Terdapat berbagai macam upaya seperti melalui operasi militer, 

mendukung menstabilkan wilayah yang berhasil dibebaskan dari IS, berbagi informasi, 

serta menghentikan jalur pendanaan IS. Dibawah ini terdapat 68 partisipasi anggota koalisi 

internasional terbesar di dunia, yaitu: 

Tabel 2.2 

 Tabel Anggota Partisipasi Koalisi Internasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Banai, 2018). 

UNSC (United Nations Security Council) mengeluarkan resolusi 2170, 2178, dan 2199. 

3 poin dari resolusi tersebut ialah mengutus negara-negara anggota UNSC untuk 

mengambil berbagai upaya terkait perlawanan pendanaan dan pesan dari IS, serta 

memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu dalam dukungan stabilisasi (Wahyu, 

2017). 

No Kawasan Negara 

1 Afrika Libya, Mesir, Moroko, Nigeria, Somalia, 

Tunisia 

2 Amerika Kanada, Amerika Serikat, Panama 

3 Asia dan Australia Australia, Afganistan, Jepang, Malaysia, 

Singapura, Korea Selatan, Taiwan, New 

Zealand 

4 Eropa Austria, Albania, Belgium, Bosnia 

Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Czech 

Republic, Cyprus, Denmark, Finland, Estonia, 

France, Germany, Georgia, Yunani, Hungary, 

Ireland, Iceland, Italy, Kosovo, Latvia, 

Lithuania, Luxembourg, Moldova, Macedonia, 

Belanda, Montenegro, Norway, Portugal, 

Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, 

Spain, Sweden, Turkey, Ukraine, Inggris 

 

5 Timur Tengah Irak, Bahrain, Jordan, Lebanon, Kuwait, Oman, 

Qatar, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab 

6 Organisasi  Liga Arab, INTERPOL, Uni Eropa, NATO 



Inggris sebagai salah satu anggota koalisi internasional memberikan dukungan militer 

kepada Irak pada 26 September 2014 dan melakukan serangan udara pertama kali terhadap 

IS pada 30 September 2014 kemudian pada 12 Oktober 2014 pelatih militer Inggris hadir 

di Irak. Inggris berpartisipasi dalam operasi militer di Irak dengan dukungan dari koalisi 

Internasional. Pada 18 Mei 2016 koalisi internasional telah berhasil menewaskan lebih dari 

120 pejabat tinggi di IS termasuk didalamnya terdapat pemimpin sel, fasilitator, perekrut, 

dan perencana IS. Selain itu koalisi internasional juga telah berhasil mengganggu jaringan 

media milik IS, menghapus beberapa jaringan antara militer asing IS dan basis militer di 

Mosul serta melakukan 40 serangan terhadap 24 sumber keuangan IS dan telah berhasil 

menghancurkan sumber keuangan IS senilai ratusan juta dolar termasuk salah satunya 

mengurangi pendapatan minyak IS sebanyak 50%. IS juga telah kehilangan wilayah yang 

pernah dikuasainya sekitar 45%. Di bawah ini terdapat data aset milik Inggris yang 

digunakan koalisi untuk melakukan penyerangan terhadap IS di Irak: (House of Commons, 

2016, hal. 14). 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.3 

Aset milik Inggris yang tersedia untuk koalisi 

Aset Tujuan Senjata  

10 Tornado GR4 fast jet aircraft (2 pesawat 

dikerahkan pada 2 Desember 2015) 

Drone dan serangan darat Brimstone missiles (Dual Mode Seeker 

and Legacy variants), Paveway II, III 

and IV, enhanced Paveway II, 

Stormshadow and ASRAAM missiles 

6 Typhoon combat aircraft  (sejak 2 desember 

2015 

Drone dan serangan darat Enhanced Paveway II, Paveway IV, 

ASRAAM and AMRAAM missiles. 

Reaper Remotely Piloted Air Systems 

(tersedia sebanyak 10 tapi tidak ada 

pemberitahuan secara resmi berapa banyak 

yang dikerahkan di wilayah Timur Tengah) 

Drone dan serangan darat GBU-12 500lb laser guided bombs and 

AGM-114 Hellfire missiles 

Voyager air-to-air refuelling aircraft Pengisian bahan bakar Tidak ada 

2 C130 transport aircraft  Tidak ada 

Sentinel surveillance aircraft  Tidak ada 

E3-D sentry aircraft  Tidak ada 

Airseeker Rivet Joint RC-135W signals 

intelligence aircraft 

 Tidak ada 

Sumber: (House of Commons, 2016, hal. 18). 

Kemudian dibawah ini juga terdapat jumlah serangan udara yang telah dilakukan oleh 

Inggris sebagai negara anggota koalisi di Irak terhadap IS pada Desember 2015 sampai 

Agustus 2016: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4 

Jumlah serangan udara Inggris terhadap IS 2015-2016 

Bulan Jumlah 

Desember 75 

Januari 79 

Februari 54 

Maret 64 

April 67 

Mei 65 

Juni 72 

Juli 39 

Agustus 35 

Total 550 

Sumber: (House of Commons, 2016, hal. 19). 

Pada Juli 2016 Inggris telah melakukan pelatihan militer terhadap pasukan keamanan 

Irak sebanyak 3.800 dan pasukan Kurdi Irak sebanyak 3.900 sedangkan pada 18 Mei 2016 

jika di totalkan koalisi telah melatih lebih dari 31.000 pasukan Irak. Tidak hanya militer 

namun pasukan Inggris juga telah memberikan pelatihan dalam berbagai keterampilan 



yaitu, membangun jembatan, perawatan senjata, medis, dan logistik (House of Commons, 

2016, hal. 23). 

Pada Maret 2016 NATO resmi bergabung dengan koalisi internasional yang dibentuk 

oleh AS untuk melawan IS di Irak. Presiden AS yakni Donald Trump berusaha mendorong 

koalisi internasional termasuk NATO untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam 

melawan terorisme (McKernan, 2016). Peran NATO di koalisi internasional adalah 

sebagai berikut: 

- Pada 2016 para pemimpin sekutu sepakat untuk memberikan dukungan langsung 

terhadap koalisi internasional dalam melawan IS dengan menggunakan pesawat 

pengintai NATO AWACS. Selain itu NATO juga memberikan pelatihan serta upaya 

pengembangan kapasitas di Irak atas permintaan pemerintah Irak. 

- Pada Januari 2017 NATO membentuk kelompok kecil inti dari personil sipil dan 

militer NATO di kota Baghdad untuk mengatur kegiatan  pelatihan serta 

pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk mendukung pasukan keamanan dan 

institusi Irak.  

- Pada Mei 2017 NATO menjadi anggota penuh dari koalisi internasional untuk 

menumpas tuntas IS karena seluruh sekutu individu telah mengambil bagian dalam 

melawan IS.  

- Pada Juli 2018 saat KTT Brussel, para pemimpin sekutu meluncurkan pelatihan non 

tempur serta misi pembangunan kapasitas di Irak sebagai respon atas permintaan 

pemerintah Irak untuk meningkatkan pelatihan. Misi NATO di Irak ini bertujuan 

memberikan dukungan tambahan untuk upaya Irak dalam menstabilkan negaranya 

dalam memerangi terorisme (North Atlantic Treaty Organization, 2018). 

Operasi militer di Irak dalam melawan IS sebagian besar terfokus pada serangan udara. 

Koalisi Internasional telah melakukan  6217 serangan udara di Irak pada akhir tahun 2015. 



Selain melakukan penyerangan koalisi internasional juga melakukan upaya non militer 

seperti menghentikan aliran dana IS. Pada Februari 2015 Dewan Kemanan PBB 

mengadopsi resolusi 2199, yang menegaskan serta mengklarifikasi penerapan sanksi PBB 

terhadap individu serta entitas terkait yang memberikan dukungan keuangan aktif maupun 

pasif kepada kelompok IS. Selain itu koalisi internasional juga melakukan perlawanan 

terhadap propaganda IS. IS menggunakan media sosial untuk rekruitmen, komunikasi serta 

menyebarkan propaganda. Melawan propaganda IS sangat penting. Oleh karena itu jika IS 

kehilangan pengikutnya, kelompok tersebut akan kehilangan kekuatannya (Pecht, 2016). 

Koalisi memberikan dukungan untuk stabilisasi seperti mengatasi bantuan 

kemanusiaan dan krisis yang berkaitan. Implementasi dari stabilisasi tersebut dengan cara 

memulihkan layanan, membersihkan klinik dan sekolah dari sisa ledakan perang, 

membantu keluarga yang siap untuk kembali ke rumah, memberikan keamanan, serta 

berpartisipasi untuk membentuk ulang aturan hukum di daerah. IS telah melakukan 

beberapa kejahatan internasional yang disaksikan oleh dunia seperti genosida dan 

kejahatan terhadap kemanusiaan oleh karena itu koalisi mendokumentasikan kekejaman 

tersebut berupaya agar IS bertanggung jawab. 

1.2.2 Strategi Penyerangan Amerika Serikat 

Sebagai pemimpin dari koalisi anti IS AS memberikan kontribusi lebih banyak 

dibanding negara-negara anggota lainnya. AS telah mengirimkan sebanyak 4.647 personil 

di Irak. Tidak hanya itu AS juga menggunakan pengaruhnya untuk mendukung seluruh 

perlawanan koalisi untuk melawan IS. Dalam  melawan IS di Irak AS mengeluarkan 

sejumlah aset militer baik dari udara, maritim, dan darat. Berikut aset militer milik AS 

yang digunakan untuk melawan IS di Irak: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.5 
 Tabel Pesawat tempur milik AS 

Sumber: (Wahyu, 2017). 

Perlawanan terhadap IS diawali dengan mengirim serangan udara pada Agustus 2014. 

Serangan tersebut dilakukan oleh koalisi tidak hanya itu koalisi juga memberikan bantuan 

logistik, amunisi, finansial serta peralatan militer lainnya kepada Irak. Terdapat sekitar 12 

brigade Irak yang diberikan pelatihan militer. Latihan tersebut dilakukan di 4 lokasi yaitu, 

Al-Asad, Besmaya, Irbil, dan Taji. Pelatihan tersebut dimulai pada akhir Desember 2014 

dan 23 September 2016. Tercatat lebih dari 35.000 personil Irak telah menerima sejumlah 

pelatihan termasuk tentara Irak, kurdi Irak, dan polisi. 

No Udara Maritim Darat 



Gambar 2.2 
 Data 
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koalisi 

   

  

 

 

Sumber: (Wahyu, 2017) 
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10 

11 

 

12 

13 

14 

15 

44xF/A18C/D/e/f 

Hornet/Super Hornet 

12x EA – 18G Growler 

F-1SE Strike Eagle 

F-16 Fighting Falcon 

AH-64 Apache 

F-22 Raptor 

B-1B Lancer 

MQ-1 Predator 

MQ-9 Reaper 

12x A-10C Thunderbolt II 

USS Theodore Roosevelt (CVN 71) 

and battlegroup (April-Oktober 2015) 

USS George H W Bush (CVN 77) and 

battlegroup (hingga Agustus 2014) 

USS Carl Vinson (CVN 70) and 

battlegroup (Agustus 2014-Agustus 

2015) 

USS Phillippine Sea (CG 58) (TLAM 

strikes) 

USS Arleigh Burke (DOG 51) (TLAM 

strikes) 

USS Bunker Hill (CG 52) 

USS Dewey (DDG 105) 

USS Farrogut (DDF 99) (sejak April 

2015) 

USS Forrest Sherman (DDG 98) 

(sejak April 2015) 

USS Gridley (DDG 101) 

USS Normandy (CG 60) (sejak April 

2015) 

USS Sterett (DDG 104) 

USS Comstock (LSD 45) 

USS Makin Island (LHD 8) 

USS San Diego (LPD 22) 

3550 pasukan 

 



Gambar 1.2 (dikutip dari center for strategic & International Studies) merupakan data 

dari serangan udara oleh negara-negara koalisi yang bekerja sama dengan Kurdi Irak 

terhadap IS di Irak terutama kota Erbil dan Mosul. Koalisi mengirim dua pesawat F-18 

untuk menjatuhkan bom dengan berat 228 kg. Serangan udara pertama kali dilakukan pada 

Agustus 2014. Kemudian serangan udara dari tahun 2014 hingga 2016  telah menewaskan 

kurang lebih 50.000 militan IS. Dalam serangan tersebut AS telah menghabiskan kurang 

lebih $9 juta atau sekitar  Rp.119,7 miliar per harinya (Christiastuti, 50 Ribu Militan ISIS 

Tewas dalam Serangan Koalisi di Irak dan Suriah Sejak 214, 2016). 

Selain membangun koalisi internasional AS juga merangkul PYD (Partiya Yekitiya 

Demokrat / Democratic Union Party) agar mampu untuk melawan IS yang seiring 

berjalannya waktu ancamannya semakin meningkat. Presiden Obama memutuskan untuk 

bekerja sama dengan Kurdi Irak. Kolaborasi ini mulai berjalan pada Agustus 2014. AS 

memulai serangan udara terhadap kelompok IS pada Agustus 2014 untuk membantu PYD 

dalam melawan kelompok IS. AS memberikan bantuan finansial sebesar $450 juta untuk 

pejuang kurdi Irak (Ergun, 2018, hal. 163). 

AS juga memberikan bantuan pinjaman dana senilai $2,7 miliar atau sekitar Rp.35 

triliun kepada Irak untuk membeli amunisi serta merawat pesawat tempur F-16, helikopter 

tempur dan peralatan militer lainnya untuk melawan IS. Sebagai pemimpin koalisi AS 

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya (BBC, 2016). 

Strategi AS tidak akan berjalan lancar jika Irak tidak berkomitmen. Karena Obama 

mengakui bahwa strateginya sulit dilakukan karena kurangnya pasukan Irak yang perlu 

dilatih. Pada 2014 dibawah Perdana Menteri Nouri al-Maliki militer Irak masih lemah 

yang merugikan AS karena senjata dan kendaraan yang telah disediakan oleh AS 



tertinggal. Oleh karena itu AS merasa perlu melatih militer Irak untuk bekerja sama 

melawan IS (Ferida, 2017). 

2.3 PASCA IMPLEMENTASI WAR ON TERRORISM DI IRAK 

Setelah koalisi melakukan berbagai upaya dalam melawan IS di Irak pada  9 Desember 

2017 Perdana Menteri Irak yakni Haider al-Abadi  mengumumkan bahwa perang melawan 

IS telah berakhir. Pasukan militer Irak telah berhasil menguasai secara utuh wilayah Irak. 

Penerapan war on terrorism tergolong berhasil di Irak dalam menumpas IS. Obama yang 

pada saat itu menjadi Presiden AS merangkul negara-negara di dunia untuk membentuk 

koalisi internasional anti IS (Berlianto, 2017). 

Perkembangan setelah diterapkannya war on terror di Irak sangat signifikan. Dibawah 

ini terdapat data perkembangan wilayah kekuasaan IS di irak dari tahun 2014 sampai 2017: 

 

 

Gambar 2.3 
Perkembangan wilayah kekuasaan IS di Irak 2014-2017 

 

 

 

Sumber: (Meko, 2018). 

Menurut seorang analis politik untuk Dewan Urusan Internasional Rusia, kekalahan IS 

di Irak membuat IS dapat membangun kembali benteng di beberapa negara seperti 

Afganistan, Libya, Mesir karena di negara-negara tersebut mengalami ketidakstabilan 

terutama Afganistan tingkat aktivitas teroris tergolong tinggi dan lemahnya badan-badan 



keamanan Pemerintahnya dan Libya sedang terjadi  perang saudara. Hal ini dapat menjadi 

celah bagi IS untuk membangun kembali benteng kekuatan di negara-negara tersebut 

(Falvey, 2017). 

Terjadinya peperangan di Irak membuat negara tersebut menjadi hancur sehingga Irak 

membutuhkan dana sekitar $88 miliar untuk membangun kembali negaranya. Irak telah 

meminta koalisi untuk dana tersebut. Konferensi penggalangan dana untuk Irak dilakukan 

di Kuwait. Dari dana yang dibutuhkan $88 miliar namun Irak hanya akan menerima 

sebesar $4 miliar. Dana tersebut dari Saudi, Emirat, Kuwait dan Qatar masing-masing 

sebesar $1 miliar. AS merasa terlalu dibebankan karena AS telah mengeluarkan anggaran 

yang besar pada saat peperangan terjadi. AS dinilai tidak bertanggung jawab untuk 

membangun kembali kota-kota di Irak yang hancur akibat peperangan terhadap IS bahkan 

hampir setengah dari Kota Mosul tidak berpenghuni. AS sangat mengurangi bantuan untuk 

pengungsi dan pemukiman kembali dengan alasan lebih baik memukimkan mereka di AS 

atau di wilayah lain. AS mengatakan bahwa mereka telah menghabiskan anggaran sekitar 

$7 triliun di kawasan Timur Tengah selama 17 tahun terakhir (Coker & Harris, 2018). 

AS dan Irak membuat pengaturan yang diperlukan untuk upaya pelatihan militer jangka 

panjang. Hal tersebut akan bermanfaat dan dapat meningkatkan kemampuan pasukan 

keamanan Irak karena Irak berada di lingkungan yang memiliki banyak ancaman. Pasukan 

keamanan Irak harus dilatih untuk menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin akan 

terjadi (Ollivant, t.thn.). 

Setelah kekalahan IS di Irak, pasukan AS dan koalisi tetap berada di Irak. Karena 

setelah melihat ke belakang saat Presiden AS Barack Obama menarik tentara AS dari Irak 

pada tahun 2011 lalu, militer Irak melemah di bawah Perdana Menteri Nouri al-Maliki 

yang pada saat itu memerintah. Kemudian saat IS menyerang Irak pada tahun 2014, militer 



Irak tidak mampu mempertahankan diri sehingga banyak militer yang melarikan diri, 

meninggalkan persenjataan, serta kendaraan peninggalan AS. Oleh karena itu Letnan 

Jenderal Stephen Townsend sebagai pemimpin koalisi anti IS tidak ingin mengulang 

kembali kejadian seperti itu. Saat ini ada lebih dari 5 ribu tentara AS di Irak yang menjadi 

penasihat militer bagi militer Irak (Christiastuti, Pasukan AS Akan Tetap Berada di Irak 

Setelah ISIS Dikalahkan, 2017).  

Kondisi Irak setelah diterapkannya war on terrorism IS tidak menguasai bagian besar 

wilayah Irak lagi. Kini Irak sudah mulai menjalani kehidupan seperti biasanya dan 

Pemerintah mulai membuka kembali bagian dari zona hijau tentunya dengan keamanan 

yang tinggi. 3 tahun penyerangan yang dilakukan oleh Koalisi Internasional, AS, dan Irak 

membuat IS lumpuh dan sebagian kelompok mereka keluar dari wilayah Irak. Militer Irak 

juga menjadi kuat berkat pelatihan yang diberikan oleh Koalisi Internasional dan AS. 

Pelatihan tersebut diberikan untuk mengantisipasi kemudian hari apabila Irak terjadi lagi 

kejadian serupa. Karena masuknya IS di Irak karena pada saat itu militer Irak tergolong 

lemah akibatnya IS dengan mudah melawan dan dapat memasuki wilayah Irak. Perdana 

Menteri Irak Adel Abdel Mahdi saat ini menghadapi isu terorisme meskipun juga 

meghadapi krisis politik dalam pemerintahan. Kemenangan terbesar Irak yaitu melawan 

kekuatan jahat dan terorisme. Saat ini Irak menghadapi tantangan yang lain yaitu ratusan 

ribu orang masih terlantar, korupsi merajalela, serta pengangguran yang meluas. 

Kelompok IS masih melancarkan serangan tabrak lari yang dapat merusak rasa aman 

penduduk setempat (Yasinta, 2018). 

Kekalahan IS di Irak membuat militan IS memasuki negara lain seperti Afganistan. 

Tentunya ini menjadikan IS menyebar luas dan meningkatkan kekuasaannya di negara 

lain. Hal serupa sangat tidak signifikan dan cenderung membuat IS tersebar luas di 

berbagai negara lainnya. Ini akan menjadikan pelajaran tersendiri untuk Koalisi 



Internasional menghadapi IS di berbagai negara. Karena jika terulang seperti kejadian 

serupa maka akan menjadi seperti itu seterusnya. AS harus belajar dari kejadian tersebut 

tentang bagaimana cara melumpuhkan IS tapi tidak membuat IS memasuki negara lainnya 

(Hutapea, 2018). 

 


