
BAB III 

 

ANALISIS ANARCHY AND THE STRUGGLE FOR POWER DALAM KEBIJAKAN 

AS MENEKAN IS DI IRAK 

 

Melihat data yang tertulis pada bab 2 mulai dari kepentingan ekonomi AS di Irak, 

strategi penyerangan yang dilakukan oleh AS dan IS, hingga pasca terjadinya war on 

terrorism di Irak. Seperti yang tertulis pada bab 1 penjelasan mengenai anarchy and the 

struggle for power terdapat 5 asumsi didalamnya yang berisi negara selalu mencari 

peluang untuk mendapatkan kekuasaan atas rival mereka dengan menjadi hegemoni 

sebagai tujuan akhirnya. Penulis akan menganalisis terkait 5 asumsi tersebut dengan studi 

kasus yang ada. Dimana letak anarkinya dan untuk menjadi hegemon terdapat upaya 

anarchy and the struggle for power. 

Asumsi pertama merupakan sistem internasional yang bersifat anarki. Berarti tidak ada 

sebuah sistem yang lebih tinggi dibandingkan sistem pemerintahan sebuah negara. Negara 

merupakan otoritas tertinggi dan tidak ada sistem lebih tinggi yang dapat mengatur negara. 

Kedaulatan dengan kata lain mewarisi di negara-negara karena tidak ada badan penguasa 

yang lebih tinggi dalam sistem internasional. Tidak ada yang mengatur sistem di dunia 

internasional. 

Asumsi kedua merupakan kemampuan negara untuk mengerahkan militer sebagai 

sebuah instrumen atau alat untuk mengancam yang dapat berpotensi menghancurkan satu 

sama lain. Negara dapat mengancam satu sama lain meskipun beberapa negara memiliki 

kekuatan militer lebih dari yang lain dan oleh karena itu lebih hal tersebut sangatlah 

berbahaya. Kekuatan militer suatu negara biasanya di identifikasi dengan persenjataan 

khusus yang dapat digunakan. Jika tidak ada militer maka negara tersebut tidak aman. 



Asumsi ketiga merupakan ketidaktahuan negara tentang niat atau tujuan negara lain. 

Berarti tidak ada negara yang dapat memastikan bahwa negara lain tidak akan 

menggunakan kemampuan militer ofensifnya untuk menyerang. Hal ini bukan untuk 

mengatakan bahwa negara harus memiliki niat bermusuhan. Namun memang semua 

negara ingin berada di dalam sistem yang menginginkan kedamaian, tetapi tidak dapat 

dipastikan dari hal tersebut karena niat tidak akan dapat dipastikan dengan kepastian 100 

persen. Ada banyak kemungkinan penyebab agresi dan tidak dari sebuah negara  yang 

dapat memastikan bahwa negara lain tidak termotivasi oleh salah satunya. Selanjutnya niat 

dapat berubah dengan cepat demikian niat negara dapat ramah suatu hari dan memusuhi 

di hari berikutnya. Ketidakpastian tentang niat tidak dapat di hindari, yang berarti bahwa 

negara tidak pernah dapat memastikan bahwa negara lain tidak memiliki niat ofensif 

seiring dengan kemampuan ofensif mereka. 

Asumsi keempat yaitu tujuan utama hidup suatu  negara merupakan bertahan hidup. 

Secara khusus negara berusaha mempertahankan integritas teritorial dan tatanan otonomi 

politik domestik mereka. Kelangsungan hidup mendominasi motif lain karena begitu suatu 

negara ditaklukkan tidak mungkin negara tersebut dalam posisi untuk mengejar tujuan lain 

selain mempertahankan kedaulatannya. Keamanan merupakan tujuan negara yang paling 

penting untuk dipertahankan. 

Asumsi kelima mengatakan bahwa negara merupakan aktor rasional. Negara sadar akan 

lingkungan eksternal dan negara berpikir secara strategis tentang bagaimana pengaruh 

negara dapat tetap bertahan. Secara khusus suatu negara  mempertimbangkan preferensi 

negara lain dan bagaimana perilaku suatu negara  cenderung dapat mempengaruhi perilaku 

negara-negara tersebut. Serta bagaimana perilaku negara-negara tersebut mungkin 

mempengaruhi strategi mereka untuk bertahan hidup. Selain itu negara memperhatikan 



jangka panjang serta konsekuensi langsung dari tindakan mereka (Mearsheimer, 2001, hal. 

29-34).  

1.1 SISTEM INTERNASIONAL YANG ANARKI 

 

Anarki menurut posisi AS adalah dimana mereka menjunjung tinggi nilai-nilai 

demokrasi dan liberalisme. Sedangkan IS adalah pemerintahan yang berlandaskan hukum 

islam dan negara kekhalifahan. IS dan AS menyebarkan pengaruhnya di dunia 

internasional dengan pandangan yang berbeda. Karena tidak ada otoritas tertinggi yang 

dapat mengontrol AS dan IS sehingga menyebabkan konflik satu sama lain. Keduanya 

ingin mendominasi di dunia internasional. 

1.1.1 Posisi AS di Dunia Internasional  

 

AS menyebarkan nilai-nilai demokrasi ke seluruh penjuru dunia. Hadirnya AS sebagai 

negara adidaya pasca perang dingin berkorelasi terhadap perkembangan demokrasi di 

dunia. Dengan tumbuhnya komunisme setelah perang dingin menjadikan AS untuk lebih 

meningkatkan perannya dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi di dunia. Keberpihakan 

AS pada demokrasi tidak dapat dilepaskan dari munculnya keyakinan yang besar dalam 

diri bangsa AS bahwa demokrasi merupakan prinsip dasar pembangunan watak bangsa. 

Demokrasi telah menjadi nilai-nilai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat AS selama ratusan tahun. Demokrasi 

telah menjadi tradisi yang kuat sejak dideklarasikan kemerdekaan AS pada 4 Juli 1776. 

Praktek demokrasi yang telah lama tertanam di tengah masyarakat AS, tidak hanya dalam 

sistem kenegaraan dan pemerintahan saja yang terdapat praktek demokrasi, namun telah 

ada dalam filosofi bangsa, agama, pluralism cultural, dan kehidupan keluarga. Demokrasi 

mendapatkan gerak dan ruang yang sangat luas.  



AS dianggap sebagai negara dengan kualitas demokrasi terbesar di dunia. Hal tersebut 

yang menjadi salah satu faktor yang membuat kuatnya posisi demokrasi sebagai isu 

penting dalam politik luar negeri AS. Semangat untuk menerapkan nilai demokrasi di luar 

negeri merupakan salah satu hal yang ada dalam politik luar negeri AS karena isu 

demokrasi telah menjadi isu yang mutlak dalam tata pergaulan internasional AS. Salah 

satu contohnya yaitu, kasus invasi AS ke Irak pada April 2003. Alasan dilakukannya invasi 

oleh AS tersebut karena Irak berada di bawah pemerintahan Saddam Husein yang 

menjadikan Irak tidak demokratis dengan tingkat pelanggaran HAM yang tinggi, 

mendukung terorisme internasional dan mengembangkan persenjataan pemusnah massal. 

Hal tersebut yang menjadi alasan kuat bagi AS untuk menginvasi Irak serta mengabaikan 

tentangan-tentangan yang muncul baik dari dalam negeri AS sendiri maupun dari 

masyarakat internasional yang menginginkan proses damai dan demokratis dalam 

menyelesaikan permasalahan di Irak (Badu, 2015, hal. 12). 

1.1.2 Perspektif IS tentang Sistem Internasional 

 

IS merupakan kelompok anti barat yang berakar kuat dalam mendorong lahirnya sikap 

radikal. IS menyebarkan paham radikalisme agama yang kemudian melahirkan aktifitas 

kekerasan dan terorisme. IS berupaya mendirikan kekhalifahan secara global yang 

berlandaskan dengan ajaran Islam. IS mengatasnamakan jihad dalam melakukan berbagai 

upaya tindakan kekerasan. Pengikut IS cenderung memiliki interpretasi pemahaman yang 

berbeda terhadap ajaran agama, sehingga menimbulkan distorsi pemahaman serta sikap 

radikal dalam beragama yang berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan dan tidak 

toleran. IS menganggap bahwa barat merupakan musuh terbesarnya yang harus 

dimusnahkan (Amin, 2014, hal. 3). 

 



1.1.3 Hal yang mendorong tindakan Ofensif antara AS dan IS 

 

AS sebagai aktor negara yang memiliki power di dunia dan IS sebagai aktor non negara 

yang juga memiliki power di dunia. Keduanya memiliki power yang dapat mempengaruhi 

dunia. Perbedaan pandangan antara AS dan IS yang membuat keduanya saling menekan 

satu sama lain. AS menganggap bahwa IS merupakan kelompok terorisme yang harus 

dimusnahkan dari muka bumi dan sebaliknya IS juga menganggap bahwa AS merupakan 

musuh terbesarnya karena ajarannya yang tidak sesuai dengan pandangan IS. Keduanya 

memiliki tujuan untuk mempengaruhi dunia agar memiliki pandangan yang sama terhadap 

keduanya. Perbedaan pandangan ini yang menimbulkan konflik.  

 AS membuat kebijakan luar negeri global war on terrorism dengan mengajak negara-

negara di dunia untuk melawan kelompok IS. IS juga melakukan tindakan yang sama 

dengan merekrut berbagai militan dari seluruh penjuru dunia untuk melawan AS. 

Perbedaan antara AS dan IS yang menyebabkan anarki. Kondisinya saling mengancam 

karena perbedaan pandangan ideologi. Anarki muncul karena tidak ada otoritas yang 

mengatur antara AS dan IS, keduanya memiliki posisi yang terdapat perbedaan ideologi 

serta tidak ada yang dapat mendamaikan keduanya sehingga hal tersebut yang 

mengakibatkan terjadinya konflik. 

1.2 KEMAMPUAN OFENSIF AS DAN IS 

 

AS dan IS memiliki kekuatan yang sama kuat. Dalam melawan IS di Irak AS tidak 

sendiri melainkan dengan koalisi internasional anti IS yang dibentuk oleh AS. Sebaliknya, 

IS juga memiliki berbagai militan asing yang berasal dari negara-negara di dunia. 

Keduanya melakukan penyerangan yang disetiap anggotanya memiliki tugas masing-

masing. Berikut dibawah ini terdapat kategori kekuatan antara keduanya: 

 



1.2.1 Kekuatan AS dan Koalisi Internasional 

 

AS sebagai negara adidaya sangat memiliki pengaruh yang besar di dunia. Upaya AS 

dalam melawan IS dengan cara membentuk koalisi internasional anti IS dengan 68 negara 

di dunia. AS mengkampanyekan war on terrorism kepada dunia. Selain membentuk 

koalisi internasional, terdapat juga aksi militer yang juga menjadi komponen kunci dari 

kampanye tersebut. AS memiliki berbagai macam strategi dalam upaya melawan IS di 

Irak, mulai dari serangan militer, mencegah dan menghentikan perekrutan militan asing 

yang bergabung dengan IS, mengawasi orang-orang yang pulang dari medan pertempuran, 

dan menghentikan aliran dana IS (Kerry, 2014). 

Langkah pertama yang dilakukan AS untuk melawan IS ialah melakukan kerja sama 

dengan negara-negara koalisi internasional anti IS. Dalam membentuk koalisi 

internasional anti IS, AS mendapat respon yang positif dari dunia internasional. Koalisi 

internasional yang terdiri dari 10 negara inti dan 30 negara anggota yang membantu dalam 

segi militer serta negara lainnya membantu dalam aspek kemanusiaan. Terdapat lebih dari 

60 negara dan organisasi internasional yang bergabung dalam koalisi tersebut.  

Dalam melakukan penyerangan terhadap IS, AS sebagai pemimpin dari koalisi anti IS 

telah mengirimkan sebanyak 4.647 personil di Irak. AS mengeluarkan sejumlah aset 

militer, yang terdapat aset militer udara, maritim, dan darat. Perlawanan terhadap IS 

dimulai dengan mengirim serangan udara. AS memberikan pelatihan militer terhadap 

militer Irak. Selain bekerja sama dengan koalisi internasional, AS juga mengajak Kurdi 

Irak untuk bergabung melawan IS. 

Hasil dari serangan udara pada 2014 sampai 2016 telah menewaskan kurang lebih 

50.000 militan IS. Pasukan militer AS lancarkan serangan terhadap IS dalam mendukung 

operasi pasukan keamanan Irak. Serangan udara AS telah menghancurkan kendaraan 



bersenjata, senjata militan, dan menyebabkan kerusakan pada sebuah bangunan milik IS. 

Dalam melawan IS di Irak sebagian besar terfokus pada serangan udara. Koalisi 

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

jet menghancurkan sebuah bahan peledak, pos pemeriksaan, 4 posisi tempur, dan gudang 

persenjataan IS. Pada Juli 2016 Inggris sebagai salah satu anggota koalisi, 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 AS menyatukan kekuatan dengan koalisi 

internasional dan Irak untuk melawan IS (Panggabean, 2014). 

1.2.2 Ancaman IS terhadap Militer AS 

 

Akibat serangan udara yang telah dilakukan oleh AS dan koalisi internasional, IS 

melakukan berbagai ancaman terhadap AS dengan melakukan pemenggalan kepala 

terhadap beberapa warga AS yang berada di Irak. Aksi tersebut di rekam dan di sebar oleh 

IS agar AS melihat ancaman tersebut. IS juga memberikan perlawanan terhadap AS. 

Upaya yang dilakukan oleh IS untuk menghentikan AS dalam melakukan penyerangan 

udara (Detik News, 2014). 

 AS dan IS mengerahkan militer untuk mengancam dan menghancurkan satu sama lain. 

AS menggunakan pengaruhnya dan menyatukan kekuatan dengan koalisi internasional 

anti IS untuk menghancurkan IS. IS menerima militan asing dari berbagai negara untuk 

melawan AS. Seperti pada asumsi kedua dalam konsep anarchy and the struggle for power 

bahwa kemampuan negara untuk mengerahkan militer yaitu sebagai sebuah alat untuk 



mengancam yang berpotensi menghancurkan satu sama lain. Hal tersebut dilakukan oleh 

keduanya karena adanya ancaman. 

1.3 DILEMA INTENSITAS NEGARA AS DALAM WAR ON TERRORISM 

TERHADAP IS DI IRAK  

 

IS menyebarkan ancaman dan teror di berbagai negara. Tidak hanya kawasan Timur 

Tengah, namun juga di kawasan seperti Asia dan Eropa. Di Asia Tenggara tepatnya di 

Filipina, IS sempat berhasil memasuki dan melakukan tindakan teror di suatu wilayah 

negara tersebut yang bernama kota Marawi. Di Eropa, IS melakukan aksi teror tepatnya di 

Perancis dan Inggris. Tentunya ini membuat AS dilema akan tujuan IS. AS tidak 

mengetahui akan strategi jangka panjang dan menengah IS. Karena IS sangat tidak dapat 

di tebak. Mulai dari Irak dan Suriah kemudian menyebar luas ke berbagai negara di dunia. 

Karena suatu hari akan ada peluang bagi IS untuk memasuki wilayah AS namun tidak 

dapat dipastikan kapan hal tersebut akan terjadi. Ini yang membuat AS menjadi dilema, 

karena AS tidak mengetahui secara pasti tentang niat dan tujuan IS (Riyanta, 2017). 

1.4 UPAYA AS DALAM MEMPERTAHANKAN KEPENTINGAN TERHADAP 

IS 

 

Terorisme merupakan sebuah ancaman bagi AS. Pasca terjadinya 9/11 AS sangat 

sensitif dengan isu terorisme. AS cenderung menggunakan strategi pre-emptive strike 

dalam menanggapi isu terorisme. Menurut mantan Presiden AS yang bernama George 

Bush untuk melawan terorisme pasca terjadinya 9/11. “the right to strike an enemy who 

posed an imminent threat before they attacked first”. Maksudnya adalah hak untuk 

menyerang musuh apabila berpotensi ancaman sebelum mereka menyerang terlebih 

dahulu (Peter Hough, 2015, hal. 340). 

 



1.4.1 Tujuan AS melawan terorisme 

 

Disini AS turut terlibat dalam melawan IS di Irak. Hal tersebut di duga karena adanya 

ancaman IS yang berhasil menguasai kilang minyak di Irak yang berpotensi dapat 

membuat kelompok IS menjadi semakin berkembang karena adanya dana yang terus 

mengalir dari minyak tersebut dan berpotensi akan mengancam keamanan dunia. Karena 

IS sendiri memiliki tujuan untuk menjadikan Negara sebagai khilafah islam. IS sendiri 

memiliki pandangan bahwa paham barat tidak sesuai dengan islam  yang secara otomatis 

akan menjadikan musuh negara barat.  Dengan hadirnya AS di Irak tentunya ini dapat 

mencegah IS untuk mencapai tujuannya. AS sangat berkomitmen dalam menyebarkan 

kebijakan strategi global war on terrorism (Patnistik, 2014).  

IS diduga memiliki senjata pemusnah massal di Irak. Senjata pemusnah massal tersebut 

berupa gas klorin dan senjata kimia. Senjata tersebut digunakan untuk menyerang Provinsi 

Anbar. Senjata pemusnah massal yang dimiliki IS juga menjadi pertimbangan tersendiri 

bagi AS karena senjata kimia merupakan senjata yang dilarang oleh hukum internasional. 

Sehingga Pre-emptive Strike yang dilakukan oleh AS terhadap IS adalah sebuah sikap AS 

yang merasa terancam dengan keberadaan IS di Irak. Oleh karenanya AS merasa memiliki 

hak untuk menyerang IS terlebih dahulu. Dalam melakukan Pre-emptive Strike AS tidak 

sendiri melainkan dengan Negara-Negara koalisi internasional yang telah di bentuk oleh 

AS. Artinya tidak hanya AS yang merasa terancam dengan keberadaan IS di Irak tetapi 

koalisi internasional juga merasakannya. Sehingga perlunya tindakan Pre-emptive Strike 

terhadap IS (Gupta, 2008, hal. 181-196).  

1.4.2 Upaya Koalisi Internasional dalam melawan IS  

 

AS berhasil membentuk koalisi internasional anti IS. AS menjadikan IS sebagai musuh 

bersama. AS memiliki pengaruh yang besar di dunia internasional. Oleh karena itu AS 



berani menganggap suatu negara menjadi musuh apabila negara tersebut tidak turut serta 

untuk memerangi terorisme. Keterkaitan  neorealisme disini, negara-negara anggota 

koalisi internasional anti IS bekerja sama karena adanya kepentingan, yakni dari minyak 

bumi. Koalisi internasional anti IS ini akan beroperasi melawan IS di seluruh dunia. IS 

dinilai dapat mengancam keamanan di dunia sehingga negara-negara koalisi bergabung 

untuk melawan IS. Hingga saat ini koalisi internasional anti IS masih melakukan operasi 

IS serta terus menyusun strategi untuk menghancurkan IS (Yulianingsih, 2016). 

Koalisi Internasional melakukan tugas sesuai dengan “lines of effort” yang di pimpin 

minimal oleh 2 negara. AS dan Irak bertugas untuk memimpin tugas memberikan 

dukungan pada operasi militer. Jerman dan Uni Emirat Arab bertugas memimpin untuk 

tugas mengatasi bantun kemanusiaan dan permasalahan krisis HAM. Turki dan Belanda 

memimpin tugas untuk menghentikan aliran masuuk militan IS dan perekrutannya. Saudi 

Arabia, Italia, dan AS memimpin tugas untuk menghentikan aliran dana IS. AS, Uni 

Emirat Arab, dan Inggris memimpin tugas untuk melawan propaganda IS. Anggota koalisi 

intenasional melakukan tugas sesuai dengan yang telah di atur pada “lines of effort”. Tidak 

hanya berbagai negara yang bergabung dengan koalisi internasional namun organisasi 

internasional seperti INTERPOL, Liga Arab, NATO, dan Uni Eropa (Banai, 2018, hal. 

153). 

1.4.3 Penguasaan IS terhadap sebagian wilayah Irak 

 

IS berhasil menguasai berbagai wilayah di Irak terutama wilayah yang terdapat kilang 

minyak. IS mempertahankan wilayah tersebut karena mereka mendapat sumber aliran dana 

dari kilang minyak tersebut. Oleh karena itu perang tersebut dapat dikatakan perang 

mempertahankan kilang minyak terbesar di Irak. IS yang terlebih dahulu telah menguasai 

wilayah utara dan barat Baghdad dan Mosul. Tujuan lainnya yaitu untuk menjadikan  Irak 



sebagai negara kekhalifahan. IS berjuang penuh melawan AS dan Koalisi Internasional 

untuk mempertahankan wilayah yang berhasil di kuasai (BBC NEWS INDONESIA, 

2014).  

Kepentingan AS adalah untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan Timur 

Tengah termasuk Irak. Upaya AS untuk mempertahankan eksistensi dan pengaruhnya 

dengan cara membantu Irak untuk menguasai kembali wilayah kedaulatannya. AS 

berupaya mendapatkan citra yang baik dari Irak pasca terjadinya invasi Irak pada 2003. 

Dengan membantu Irak menguasai kembali wilayah kedaulatannya maka AS 

mendapatkan citra yang baik tidak hanya dari Irak namun juga masyarakat internasional. 

1.5 KEPUTUSAN RASIONAL AS MELAWAN IS DI IRAK 

 

Berawal dari kondisi anarki yang menimbulkan konflik antara AS dan IS yang 

kemudian mendorong tindakan ofensif di antara keduanya dengan kekuatan militer AS 

yang besar. IS di nilai mengancam keamanan AS karena IS juga menyerang negara lain 

seperti di kawasan Eropa dan Asia. Ketidaktahuan AS terhadap rencana penyerangan 

maupun teror IS dalam jangka panjang dan menengah, maka hal tersebut yang 

mengakibatkan AS menjadi dilema karena AS tidak mengetahui secara pasti terkait 

strategi IS jangka panjang dan menengahnya. Karena adanya dilema tersebut, AS 

melakukan strategi pre-emptive strike untuk bertahan hidup serta mempertahankan 

pengaruhnya di kawasan Timur Tengah terutama Irak. Karena lebih baik menyerang 

terlebih dahulu dari pada di serang. Hal tersebut yang menjadi alasan AS membuat 

keputusan rasional dengan menerapkan war on terrorism untuk menyerang IS di Irak. 

Strategi tersebut kemudian turut dijalankan oleh berbagai negara dalam menghadapi 

terorisme.  

 



 

Tabel 3.1 

Tabel Asumsi (Hasil Penelitian) 

Asumsi Hasil 

Asumsi 

pertama 

AS dan IS merupakan aktor anarki. Tidak ada sistem yang dapat 

mengatur keduanya karena tidak ada sistem yang lebih tinggi. 

Keduanya memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar di dunia 

internasional. Akibat anarki pada akhirnya menimbulkan konflik 

yang menimbulkan tindakan ofensif antara keduanya. Letak anarki 

keduanya terletak pada perbedaan pemahaman ideologi. 

Asumsi kedua AS dan IS memiliki kemampuan ofensif. Kemampuan ofensif AS 

yang lebih besar karena memiliki koalisi internasional. Sehingga AS 

berani menyerang IS. IS sendiri juga memiliki kemampuan ofensif 

dengan cara menebarkan teror di berbagai media dan merekrut 

anggota militan dari berbagai negara. Keduanya mengarahkan 

militer untuk menyerang dan menghancurkan satu sama lain. 

Asumsi ketiga AS mengalami dilema karena tidak mengetahui strategi jangka 

panjang dan menengah IS. Perilaku IS yang tidak dapat dipungkiri 

sehingga AS menjadi menyerang IS terlebih dahulu karena adanya 

dilema tersebut. 

Asumsi 

keempat 

IS yang dinilai mengancam keamanan AS, sehingga AS menyerang 

IS untuk tetap dapat mempertahankan negaranya serta 

mempertahankan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah terutama 

Irak. Dalam melakukan penyerangan terhadap IS, AS juga 

memanfaatkan koalisi internasional untuk dapat mengalahkan IS. 

Koalisi internasional ingin bekerja sama karena juga memiliki 

kepentingan dari minyak bumi di Irak. Sehingga negara-negara 

koalisi internasional anti IS dan AS menyerang IS di Irak karena 

keduanya ingin melindungi kepentingan tersebut karena memiliki 

tujuan yang sama. 

Asumsi kelima Dengan kondisi yang anarki kemudian menimbulkan konflik antara 

AS dan IS. Hal tersebut yang kemudian mendorong keduanya untuk 

melakukan tindakan ofensif. IS yang tidak hanya menyerang Irak 

namun juga menyerang berbagai negara lainnya yang membuat AS 

menjadi dilema karena tidak mengetahui rencana atau strategi IS 

jangka panjang dan menengahnya. Kemudian AS melakukan strategi 

pre-emptive strike untuk mempertahankan negaranya dan 

mempertahankan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah terutama 

Irak. Hal tersebut yang menjadi dasar mengapa AS membuat 

keputusan rasional dengan menerapkan war on terrorism untuk 

menyerang IS di Irak.  

 

Sumber: Di olah dari berbagai sumber 

 


