
BAB IV 

 

PENUTUP 

 

1.1 KESIMPULAN 

 

Islamic State of Irak and Syria (ISIS) adalah sebuah kelompok teroris yang memiliki 

tujuan untuk mendirikan sebuah khilafah, mendirikan negara yang akan di kuasai atau di 

pimpin oleh satu pemimpin keagamaan serta politiknya yang sesuai dengan hukum syariat 

islam. ISIS berasal dari perpecahan kelompok Al-Qaeda yang memiliki perbedaaan 

pandangan radikal sehingga ISIS lahir sebagai kelompok baru. Kelompok ISIS di pimpin 

oleh Abu Mus’ab Az Zarqawi. Secara resmi ISIS berganti nama menjadi Islamic State (IS) 

tepatnya pada tanggal 29 Juni 2014. 

AS menyebarkan kebijakan luar negeri war on terrorism pasca terjadinya 9/11. AS 

menjadikan isu terorisme sebagai fokus utama karena di nilai dapat mengancam keamanan 

di negaranya dan dunia. Strategi tersebut di mulai sejak Pemerintahan Presiden Bush 

hingga Presiden Barack Obama. Pada periode kedua Obama menjabat sebagai Presiden di 

AS ia fokus terhadap perkembangan IS yang di anggap cukup mampu untuk menebarkan 

berbagai teror dan ancaman. 

Dalam melakukan implementasi dari war on terrorism AS membentuk sebuah koalisi 

internasional anti IS. AS telah berhasil merekrut 68 Negara di dunia untuk bergabung 

melawan IS. Upaya AS dalam melawan IS tentunya sangat berkomitmen. Sepanjang 

melawan IS  di Irak, IS juga melakukan hard diplomacy kepada AS dengan cara 

memenggal kepala sejumlah jurnalis AS. Hal tersebut dilakukan untuk menuntut AS agar 

memberhentikan serangan udara di Irak. 

Penelitian ini telah di jawab melalui landasan teori Neorealisme Ofensif saya 

mengambil konsep anarchy and the struggle for power dengan 5 asumsi didalamnya. 



Asumsi pertama tentang AS dan IS sebagai aktor anarki yang kemudian menimbulkan 

konflik sehingga terjadi tindakan ofensif antara keduanya. Asumi kedua mengenai 

pengarahan militer AS dan IS untuk saling mengancam dan menghancurkan satu sama 

lain. Asumsi ketiga berbicara mengenai adanya sikap dilema AS terhadap IS karena tidak 

mengetahui secara pasti mengenai strategi jangka menengah dan panjang IS. Asumsi 

keempat dalam mempertahankan negaranya, AS melakukan pre-emptive strike untuk 

menyerang IS terlebih dahulu karena adanya ancaman yang di rasakan oleh AS. Tidak 

hanya sendiri namun AS juga memanfaatkan koalisi internasional untuk  menyerang IS . 

Asumsi kelima menjabarkan yang menjadi penyebab AS sehingga membuat keputusan 

rasional war on terrorism untuk menyerang IS di Irak. Karena kondisi yang anarki 

sehingga menimbulkan konflik antara AS dan IS. Kemudian mendorong keduanya untuk 

melakukan tindakan ofensif.  IS juga melakukan penyerangan di berbagai negara lainnya 

yang artinya tidak hanya di Irak. Hal tersebut yang membuat AS menjadi dilema karena 

tidak mengetahui strategi penyerangan maupun teror IS jangka kedepannya. Sehingga AS 

melakukan strategi pre-emptive strike untuk mempertahankan negaranya dan juga 

mempertahankan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut yang menjadi dasar 

mengapa AS membuat keputusan rasional dengan menerapkan war on terrorism di Irak.  

1.2 REKOMENDASI DAN SARAN 

 

Berdasarkan dari apa yang telah di teliti oleh penulis akan lebih baik jika kedepannya 

ada yang meneliti mengenai kepentingan AS di Irak pasca kekalahan IS di Irak. Karena di 

penelitian ini hanya membahas mengenai strategi AS war on terrorism yang di 

implementasikan di Irak. 

 


