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ABSTRAK 

 

ANALISIS KEAMANAN MINYAK DI IRAK PASCA MUNCULNYA 

ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA 

 

Oleh  

MUHAMMAD REZA PAHLEVI 

 

 Irak merupakan negara yang memiliki cadangan minyak dengan jumlah 

yang berlimpah. Akan tetapi dalam keberlangsungan pengelolaan minyaknya 

terdapat gangguan dari adanya serangan yang dilakukan ISIS di daerah Irak 

bagian Utara. Salah satu dari daerah tersebut merupakan wilayah Kirkuk, Mosul 

yang memiliki ladang minyak terbesar di Irak. Dengan itu penulis mengambil 

pertanyaan penelitian, „bagaimana keamanan minyak di Irak pasca munculnya 

ISIS?‟. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis keamanan 

energi minyak di Irak pasca munculnya ISIS. 

 Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan akses internet. 

Selanjutnya teknik analisis data secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan 

konsep keamanan energi dan terorisme. 

 Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kemunculan aktor baru 

yaitu ISIS sebagai gerakan terorisme di Irak membuat keamanan minyak di Irak 

mengalami gangguan. Namun gangguan yang dimaksud hanya terjadi pada awal 

kemunculan ISIS di tahun 2013 saja. Setelah adanya respon pemerintah berupa 

kebijakan untuk membentuk Komite Tinggi Pertahanan dan membentuk Golden 

Division dari INCTF untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok ISIS, 

keadaan keamanan minyak di Irak kembali membaik. Bahkan jumlah ketersediaan 

minyak sebagai komoditi ekspor utama di Irak terus meningkat setiap tahunnya 

hingga tahun 2016. Pada akhir tahun 2016 pula, ISIS telah kehilangan sebagian 

besar daerah kedudukannya. Upaya pemerintah Irak tersebut berhasil menjaga 

keamanan minyak di Irak. 

 Kata Kunci : Keamanan Energi, Keamanan Minyak, Irak, dan ISIS  



 
 

 

ABSTRACT 

 

OIL SECURITY ANALYSIS ON IRAQ POST ISLAMIC STATE OF IRAQ 

AND SYRIA APPEARANCE 

 

By 

MUHAMMAD REZA PAHLEVI 

 

 Iraq have abundant oil reserves, during it‟s continued processing, there‟s a 

disturbance as ISIS attack on northern Iraq. One of the region is Kirkuk at Mosul 

have the largest oil field in Iraq. According to the problem, the research question 

is, “How is oil security in Iraq post ISIS appearance?”. Thisresearch aim to 

describe and analyse the security of oil energy in Iraq post ISIS appearance. 

 This research uses description type with qualitative approach and case 

study method. The technique of the data collecting on this research is through 

literature study and internet access. Data analysis using qualitative technique. This 

research uses the concept of energy security and terrorism. 

 The conclusion of this research is the appearance of a new actor which is 

ISIS as terrorist movement in Iraq disturbance of oil security. But the disturbance 

mentioned only happened in the early appearance of ISIS in 2013. After the 

government responded by their polices to form„Defense Committee‟ and „Golden 

Division‟ from INCTF to resist against ISIS group, the oil security in Iraq became 

better. In fact the number of oil availability as main export commodities in Iraq 

keeps growth every year until 2016. In the end of 2016, ISIS have lost most of 

their region. Iraq government effort have succeed in keeping the oil security in 

Iraq. 

Keyword: Energy Security, Oil Security, Iraq and ISIS. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Timur Tengah merupakan kawasan yang strategis di dunia.Ditinjau dari 

faktor geografi politik ada beberapa alasan mengapa kawasan ini menjadi sangat 

penting.Kawasan Timur Tengah berada di tiga benua, yaitu Asia, Afrika dan 

Eropa seperti terlihat pada gambar 1.1.Dengan begitu secara otomatis kawasan 

Timur Tengah menjadi penghubung ketiga benua tersebut dan menjadi penting 

bagi strategi ekonomi, perdagangan serta pertahanan global. 

 

Gambar 1.1: Peta Timur Tengah.
1
 

                                                           
1

Peta dikutip dari website https://duniatimteng.com/perjanjian-sykes-picot-1916-dan-

skenario-barat-menguasai-timur-tengah/ tanggal 27 Juli 2017, pukul 23.53 WIB. 

https://duniatimteng.com/perjanjian-sykes-picot-1916-dan-skenario-barat-menguasai-timur-tengah/
https://duniatimteng.com/perjanjian-sykes-picot-1916-dan-skenario-barat-menguasai-timur-tengah/
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Negara-negara di kawasan Timur Tengah juga berbatasan dengan 

beberapa laut dan selat yang letaknya sangat strategis untuk mendukung jalur 

perdagangan antara negara-negara yang berada di sekitarnya.Salah satunya 

terdapat Terusan Suez yang merupakan terusan yang sangat penting bagi 

pelayaran dari Laut Tengah ke Afrika dan Asia.Tanpa terusan ini semua pelayaran 

dari Eropa ke Asia harus mengitari Afrika yang jaraknya menjadi kurang lebih 

dua kali lebih jauh bila dibandingkan lewat Terusan Suez
2
, seperti terlihat pada 

gambar 1.2. 

 

 

Gambar 1.2: Peta Terusan Suez.
3
 

 

 

                                                           
2
 A. H. Cordesman (1999) The Middle East and the Geopolitics of Energy: A Graphic 

Analysis. Part 1. Center for Strategic and International Studies (CSIS). Washington. 
3

 Peta dikutip dari website https://www.emaze.com/@AOROITLLI/Chalkboard-copy1 

tanggal 27 Juli 2017, pukul 23. 59 WIB. 

https://www.emaze.com/@AOROITLLI/Chalkboard-copy1%20tanggal%2027%20Juli%202017
https://www.emaze.com/@AOROITLLI/Chalkboard-copy1%20tanggal%2027%20Juli%202017
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Selain itu, potensi ekonomi dan sumber daya alam di Timur Tengah juga 

terdapat kandungan mineral yang melimpah, seperti tembaga, batu bara, besi dan 

tentu saja minyak yang merupakan aset terbesar kawasan ini. Keberadaan Timur 

Tengah semakin menjadi penting dengan ditemukannya minyak sejak tahun 1930-

an dalam jumlah yang sangat besar khususnya di daerah-daerah sekitar teluk 

(Arab Saudi, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman). Seperti yang 

diketahui minyak adalah bahan energi utama yang paling dibutuhkan dalam 

peradaban industri kontemporer.Pentingnya minyak sebagai suatu energi utama 

dapat menjadi suatu senjata efektif yang dapat menggoyahkan sendi-sendi 

perekonomian internasional.Minyak terbukti menjadi alat yang dapat digunakan 

untuk mengendalikan dinamika politik internasional.
4
 

Irak merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang 

memiliki cadangan minyak dalam jumlah yang besar, dapat dilihat pada gambar 

1.3 pemetaan minyak yang tersebar di negara Irak hamper disetiap wilayahnya 

terdapat ladang-ladang minyak bumi.. Akan tetapi, minyak selalu menimbulkan 

kegelisahan, khususnya pada masyarakat Irak karena komoditas itu sebagai satu-

satunya kekuatan yang dimiliki Irak untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, dan 

juga menjadi tawar-menawar di dunia internasional. Jika terjadi krisis pada sektor 

minyak, tidak ada komoditas lain yang dapat diandalkan Irak.
5
 

 

 

 

                                                           
4
 F. J. Chalabi (2000) Middle East Oil In The Face Of World Energy Transition. The Brown 

Journal of World Affairs 7(2). Hal. 43-52. 
5
 Mustafa Abdul Rahman (2003) Geliat Irak Menuju Era Pasca Saddam. Jakarta: Kompas 

Media Nusantara. Hal. 61 
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Gambar 1.3: Peta Minyak di Irak.
6
 

Irak merupakan negara dengan potensi konflik yang disebabkan oleh 

minyak.Hal ini disebabkan minyak merupakan pendapatan utama pemerintahan 

Irak, yakni sekitar 95% dari jumlah keseluruhan pendapatan yang dimilikinya.Irak 

menjadi salah satu negara yang menjadikan minyak mentah sebagai komoditi 

terbesar untuk diekspor dari negaranya, yaitu sebesar 84% dari jumlah 

komoditinya yang diekspor ke seluruh dunia.
7
Oleh sebab itu, banyak terjadi 

konflik yang terjadi untuk memperebutkan sumber daya minyak yang ada di Irak, 

baik konflik yang datang dari dalam negara ataupun konflik yang datang dari luar 

negara Irak. 

Dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki Irak juga, banyak negara-

negara yang ingin menjadikan Irak sebagai salah satu negara tujuan kerjasama 

ataupun untuk berinvestasi dalam hal minyak.Hal ini bertujuan agar negara-negara 

                                                           
6

Peta dikutip dari website http://keywordsuggest.org/gallery/169995.html diakses pada 

tanggal 07 Februari 2017, pukul 20.00 WIB. 
7

Central Intelligence Agency. Middle East: Iraq. Diakses pada website 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html tanggal 06 Januari 2017, 

pukul 14.38 WIB. 

http://keywordsuggest.org/gallery/169995.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html
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tersebut dapat mencapai kepentingannya terhadap sumber daya minyak yang 

dimiliki Irak.Pasca invasi Amerika Serikat, Irakberupaya untuk mengoptimalkan 

pengoperasian sumur-sumur minyak dengan mensentralkan pengambilan 

keputusan di wilayah Irak.Akan tetapi upaya ini tak lepas dari tantangan seperti, 

kebijakan sepihak yang diambil oleh para pejabat wilayah otonomi seperti pada 

daerah Kurdi dalam produksi dan ekspor minyak, termasuk di antara tantangan 

utama yang dihadapi pemerintah Irak.Pemerintah Irak menganggap tidak sah 

setiap penandatanganan kontrak minyak dengan perusahaan-perusahaan asing di 

wilayah Kurdi, karena pemerintah pusat adalah satu-satunya pihak yang dapat 

mengekspor minyak dari wilayah negara Irak dan menandatangani kontrak dengan 

perusahaan-perusahaan minyak asing.Seperti yang tercantum pada pasal 109 

konstitusi Irak menyebutkan bahwa minyak dan gas adalah milik semua rakyat 

Irak di seluruh wilayah dan provinsi.Pasal itu menekankan kepemilikan publik 

dan nasional terhadap sumber-sumber bawah tanah.Pasal 110 konstitusi Irak juga 

menjelaskan tentang tugas dan wewenang wilayah federal dalam eksplorasi dan 

pemanfaatan sumber-sumber minyak.
8
 

Konsentrasi minyak di Irak umumnya berada di daerah yang mempunyai 

potensi konflik misalnya Kota Kirkuk di Irak Utara adalah tempat ladang minyak 

terbesar di Irak.Daerah itu merupakan basis dari suku Kurdi yang selalu 

kontradengan Pemerintah Irak.Suku Kurdi merupakan salah satusuku yang 

berjuang untuk bisa merdeka dari Irak. 

Dengan adanya pengaruh asing seperti Amerika Serikat yang melakukan 

investasi dan menyebarkan pengaruhnya serta memudarkan pemerintahan yang 

                                                           
8

IRIB World Service (2014) Minyak dan Pembangunan Irak. Diakses pada website 

http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/78596-Minyak_dan_Pembangunan_Irak diakses pada 

tanggal 10 April 2017 pukul 17.15 WIB. 

http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/78596-Minyak_dan_Pembangunan_Irak
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berbasis keislaman di Irak, muncul berbagai pro dan kontra terhadap pengaruh 

tersebut.Terutama munculnya konflik yang berasal dari perbedaan keyakinan dan 

ideologi antar masyarakat yang ada di Irak.Hal ini juga menjadi pemicu 

perpecahan dan menimbulkan konflik yang mengancaman negara Irak. 

Semakin banyak kelompok-kelompok kontra yang tidak menginginkan 

adanya pihak asing yang ikut campur dan mempengaruhi berbagai kebijakan dan 

regulasi yang ada di Irak, membuat keadaan tidak aman di dalam negara Irak.Hal 

ini memunculkankekacauan yang terjadi di Irak.Banyaknya kerusuhan suku dan 

agama serta munculnya kelompok teroris di Irak, seperti halnya kelompok ISIS 

(Islamic State of Iraq and Syria). 

ISIS merupakan kelompok pemberontak di Irak yang muncul pasca invasi 

Amerika Serikat di tahun 2003.Kelompok ini dulunya merupakan kumpulan 

warga Irak yang menolak dan ingin membebaskan diri dari adanya invasi yang 

dilakukan Amerika Serikat di Irak. Kelompok ini dipimpin oleh seorang yang 

bernama Abu Mushab Al Zarqawi dan terus berganti pemimpin karena tewas 

dalam peperangan. Hingga akhirnya pada tahun 2013 resmi berganti nama 

menjadi ISIS yang kemudian dipimpin oleh Abu Bakr Al-Baghdadi. Dalam 

pergerakannya ISIS menjadi sangat anarkis, sehingga ISIS dianggap sebagai teror 

dan menjadi ancaman terhadap keamanan di Irak, selain itu ISIS melakukan 

ekspansi dan merebut sebagian wilayah kedaulatan Irak seperti yang dapat dilihat 

pada gambar 1.4. Tidak hanya menjadi ancaman di negara Irak, ISIS juga 

melakukan penyebaran pengaruh ke negara-negara di kawasan Timur Tengah 
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bahkan ke seluruh dunia, hingga ISIS dianggap sebagai ancaman bagi keamanan 

internasional.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4: Peta Teritori Kedudukan ISIS di Irak.
10

 

Dalam mempertahankan eksistensi dan pengaruhnya yang semakin 

meluas, ISIS memerlukan kekuatan yang harus ditunjang dengan perekonomian 

yang besar pula.ISIS memerlukan sumber ekonomi yang besar untuk memenuhi 

kebutuhannya dalam mencapai kepentingannya.Ekspansi yang dilakukan ISIS 

berhasil mengambil alih seperempat bagian dari wilayah Irak. Seiring terus 

berkembangnya pengaruh dan pengikutnya yang semakin besar, ISIS 

menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, seperti 

menjarah bank dan toko-toko di daerah yang telah mereka kuasai, menjual 

barang-barang bersejarah serta sumber daya minyak secara illegal.
11

 

Akibat keberadaan ISIS, industri-industri minyak di Irak harus kehilangan 

hingga 400 ribu barel minyak perhari.Keberadaan ISIS menjadi suatu ancaman 

                                                           
9
 Ahmad Zainul Muttaqin (2015) Konsep Takfir Islamic State Of Iraq and Syria. Surabaya 

10
Peta dikutip dari website http://keywordsuggest.org/gallery/169995.html diakses pada 

tanggal 07 Februari 2017, pukul 20.00 WIB. 
11

 Kompas (2016) Inilah 6 Sumber Dana Utama Teroris ISIS.Diakses pada website 

http://internasional.kompas.com/read/2016/09/10/11522621/inilah.6.sumber.dana.utama.kelompok

.teroris.isis/ tanggal 21 Januari 2017, pukul 19.29 WIB. 

http://keywordsuggest.org/gallery/169995.html
http://internasional.kompas.com/read/2016/09/10/11522621/inilah.6.sumber.dana.utama.kelompok.teroris.isis
http://internasional.kompas.com/read/2016/09/10/11522621/inilah.6.sumber.dana.utama.kelompok.teroris.isis
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bagi industri-industri minyak yang berada di Irak.Persebarannya yang semakin 

meluas membuat ISIS dianggap sebagai ancaman bagi negara Irak dan keamanan 

minyaknya
12

. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

merumuskan suatu pertanyaan penelitian yaitu, “bagaimana keamananenergi 

minyak di Irak pasca munculnya ISIS?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjadi arahan analisa lebih lanjut 

guna menjawab pertanyaan penelitian di atas. Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis keamanan energi minyak di Irak 

pasca munculnya ISIS. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dapat berguna sebagai: 

1. Secara teoritis: turut mengembangkan teori dan/ atau konsep yang 

berkaitan dengan keamanan energi, khususnya energi minyak. 

2. Secara praktis: dapat dijadikan bahan informasi bagi semua kalangan 

yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Hubungan 

                                                           
12

Ibid. 
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Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung.  

 

1.5Manfaat Penelitian 

 Pada akhir penelitian ini, peneliti berharap kesimpulan yang diambil dari 

pertanyaan peneltian diatas dapat bermanfaat untuk : 

1. Sebagai literatur tambahan dalam pengembangan dasar ilmu 

pengetahuan serta ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam 

kajian keamanan energi. 

2. Acuan bagi para pengambil kebijakan dalam menjaga keamanan 

sumber daya, khususnya sumber daya minyak di suatu negara yang 

sedang dalam konflik terorisme. Serta upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk menghadapi gerakan terorisme. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini melihat beberapa penelitian terdahulu sebagai tahap awal 

guna melihat keunikan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian pertama berjudul, ”Memetakan Konflik di Timur Tengah 

(Tinjauan Geografi Politik)” tahun terbit 2013, ditulis oleh Ismah Tita Ruslin 

yang merupakan seorang dosen ilmu politik di UIN Alauddin Makasar.
13

Di dalam 

penelitian ini penulis mempunyai pertanyaan penelitian yaitu, “bagaimana 

pemetaan konfik di Timur Tengah?”.Konsep yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu heartland theory, sea power theory, shatterbelt theory.Kesimpulan yang 

diambil penulis di dalam penelitian ini yaitu, kondisi geografis yang potensial 

kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kenyamanan politik di kawasan 

ini.Berbagai kepentingan antar kekuatan dunia di Timur Tengah terus berlangsung 

untuk menancapkan hegemoninya hingga saat ini.Kekuatan geografis yang 

strategis mestinya dapat menjadi kekuatan politik regional justru menjadi pemicu 

munculnya berbagai masalah besar yang secara otomatis berdampak langsung 

bagi eksistensi negara-negara kawasan Timur Tengah. 

                                                           
13

Ismah Tita Ruslin (2013) Memetakan Konflik di Timur Tengah (Tinjauan Geografi 

Politik). Makassar. 
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Penelitian kedua berjudul, “Irak Pasca Invasi Amerika Serikat” tahun 

terbit 2013, ditulis oleh Diana Puspita Supriadi yang merupakan mahasiswa Strata 

Satu (S1) Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas Lampung.
14

Di dalam 

penelitian ini penulis mempunyai pertanyaan penelitian yaitu, “bagaimanakah 

perubahan sosial di Irak akibat invasi Amerika Serikat?”.Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu metode historis karena mengambil objek di masa 

lampau.Kesimpulan yang diambil penulis di dalam penelitian ini yaitu, keadaan 

sosial di Irak pasca invasi yang dilakukan Amerika Serikat semakin jauh dari rasa 

aman dan tentram seperti sebelumnya.Perang saudara antar penduduk di Irak 

menjadi semakin pecah.Perseteruan antara kelompok Sunni dan Syiah membuat 

keadaan sosial di Irak semakin menakutkan. Pemboman semakin sering terjadi 

akibat perseteruan kedua kelompok tersebut, seperti pemboman yang terjadi di 

kawasan Barat  Baghdad dan menewaskan beberapa orang pada tanggal 3 

September 2013. Keadaan di Irak semakin kacau dan moral bangsa Irak pun 

menurun.Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat di Irak terpaksa 

harus menjarah dan saling bentrok demi bertahan hidup dan memenuhi 

kebutuhannya. 

Penelitian ketiga berjudul, “Sikap Amerika Serikat Terhadap Gerakan ISIS 

di Irak dan Suriah” tahun terbit 2015, ditulis oleh Nining Anggriani yang 

merupakan seorang mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional di Universitas Hasanudin, Makassar.
15

 Di dalam penelitian ini 

penulis mempunyai pertanyaan penelitian yaitu, apa yang mendasari sikap 

Amerika Serikat terhadap gerakan ISIS di Irak dan Suriah? Dan bagaimana 

                                                           
14

Diana Puspita Supriadi (2013) Irak Pasca Invasi Amerika Serikat. Lampung. 
15

Nining Anggriani (2015) Sikap Amerika Serikat Terhadap Gerakan ISIS di Irak dan 

Suriah. Makassar. 
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bentuk sikap Amerika Serikat dalam memerangi ISIS?.Penelitian ini 

menggunakan konsep kepentingan nasional dan konsep radikalisme. Kesimpulan 

yang diambil penulis di dalam penelitian ini yaitu, Amerika Serikat menganggap 

negaranya sebagai negara yang memiliki pengaruh yang besar di kawasan Timur 

Tengah merasa perlu menyikapi tindakan-tindakan ISIS karena dianggap 

mengancam kepentingannya terhadap pengaruh dan sumber daya minyak yang 

ada di Irak dan Suriah. Alasan lain yaitu merupakan kewajibannya sebagai 

penjaga perdamaian untuk melakukan tindakan berupa sikap preventif dan represif 

terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan ISIS. 

Penelitian keempat berjudul, “Agresi Amerika Serikat Terhadap Irak 

Periode 2003-2010” tahun terbit 2015, ditulis oleh Dewi Ayu Wulandari yang 

merupakan seorang mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hubungan 

Internasional di Universitas Diponegoro.
16

Di dalam penelitian ini penulis 

mempunyai pertanyaan penelitian yaitu, mengapa Amerika Serikat melakukan 

agresi terhadap Irak?dan apa saja dampak yang ditimbulkan akibat agresi Amerika 

Serikat terhadap Irak?. Penelitian ini menggunakan teori persuit of national 

interest dan national security dalam pandangan realisme.Kesimpulan yang 

diambil penulis di dalam penelitian ini yaitu, agresi yang dilakukan Amerika 

Serikat terhadap Irak pada periode 2003-2010 yaitu didasari kepentingan 

hegemoni Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. 

Penelitian kelima berjudul, “Konsep Takfir Islamic State Of Iraq and 

Syria” tahun terbit 2015, ditulis oleh Ahmad Zainul Muttaqin yang merupakan 

seorang mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Filsafat Agama di Universitas 

                                                           
16

Dewi Ayu Wulandari (2015) Agresi Amerika Serikat Terhadap Irak Periode 2003-2010. 

Semarang: Journal of International Relation. 



13 

 

Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
17

 Di dalam penelitian ini penulis 

mempunyai pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana sejarah terbentuknya ISIS dan 

faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Dan bagaimana konsep takfir 

ISIS?.Penelitian ini menggunakan metode historis faktual dan menggunakan teori 

dan/atau konsep takfir.Kesimpulan yang diambil penulis di dalam penelitian ini 

yaitu, ISIS muncul akibat pengucilan kelompok Sunni oleh pemerintah Al-Assad 

yang berhaluan Syiah.Perseteruan antara kedua kelompok tersebut telah ada sejak 

fenomena Arab Springs.Faktor yang mempengaruhi kemunculan ISIS yaitu 

berasal dari faktor ideologi dan faktor geopolitik. Konsep takfir ISIS merupakan 

konsep yang menganggap kafir pemerintahan yang mengikuti model 

pemerintahan kapitalis, sekularis, komunis, demokrasi, dan segala bentuk 

pemerintahan selain khalifah. Kafir yang mereka maksud yaitu orang yang tidak 

mau berbai’at kepada Abu Bakr Al-Baghdadi sebagai khalifah umat Islam 

sedunia.Hal itu dilakukan demi kebangkitan dan kejayaan Islam, serta tegaknya 

hukum-hukum agama Allah.Sehingga mereka menolak segala bentuk 

pemerintahan selain khalifah. 

Penelitian keenam berjudul, “Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Isu 

Keamanan Energi Global” tahun terbit 2014, ditulis oleh Angga Reja Fadlie yang 

merupakan seorang mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hubungan 

Internasional di Universitas Mulawarman, Samarinda.
18

 Di dalam penelitian ini 

penulis mempunyai pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana respon pemerintah 

Indonesia terhadap isu keamanan energi global?.Penelitian ini menggunakan 

konsep keamanan energi, kebijakan publik dan diplomasi energi. Kesimpulan 

                                                           
17

 Ahmad Zainul Muttaqin (2015) Konsep Takfir Islamic State Of Iraq and Syria. Surabaya. 
18

Angga Reja Fadlie (2014) Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Isu Keamanan Energi 

Global. Samarinda. 
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yang diambil penulis di dalam penelitian ini yaitu,untuk merespon bahaya krisis 

energi global dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang 

Kebijakan Energi Nasional sebagai respon awal untuk mengamankan pasokan 

energi dalam negeri. Sasaran kebijakan Perpres ini adalah tercapainya elastisitas 

energi lebih dari satu, dan terwujudnya energy mix dengan cara mengembangkan 

sumber energi baru dan terbarukan sebagai energi primer yang optimal. 

Keunikan di dalam penelitian ini, peneliti akan membahas keamanan 

minyak di Irak pasca munculnya ISIS. Kemunculan ISIS yang mengambil alih 

sebagian wilayah Irak beserta ladang minyak di daerah tersebut kian 

membahayakan eksistensi dari industri minyak di Irak.Penelitian ini 

menggunakan konsep keamanan energi (energy security) dan konsep terorisme 

untuk mengkaji topik penelitian, demi menjawab pertanyaan penelitian diatas. 

 

2.2Keamanan Energi (Energy Security) 

Keamanan energi kini telah menjadi salah satu isu penting dalam agenda 

keamanan global dan hubungan internasional, hal ini dikarenakan pertumbuhan 

ekonomi dunia yang relatif tinggi. Menurut riset yang dilakukan Departemen 

Pertahanan AS tahun 1995 diperkirakan bahwa keberlangsungan hubungan 

internasional akan amat terkait dengan masalah kebutuhan dan penyediaan energi 

(minyak bumi). Pola-pola interaksi yang akan terbangun antar aktor, baik 

negaraataupun non-negara akan sangat ditentukan faktor sumber daya, distribusi 

dan harga pasar yang berlaku bagi sumber daya, khususnya energi.
19

 

                                                           
19

 Anak Agung Banyu Perwita. “Harga Minyak dan Energi Global”. Kompas, 18 Oktober 

2007 
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Keamanan energi (energy security) dapat dijelaskan sebagai suatu konsep 

dimana suatu negara, sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, mampu 

untuk mempertahankan diri dan membangun negaranya dengan mengutamakan 

keamanan dan ketersediaan cadangan energi yang mencukupi kebutuhan domestik 

dengan harga yang masuk akal serta terjangkau baik energi fosil maupun jenis 

energi yang lainnya. Masalah ini menjadi semakin penting ketika manusia 

dihadapkan pada kenyataan bahwa keadaan ekonomi dan politik internasional 

turut serta berpengaruh pada suplai energi yang sangat krusial bagi kegiatan 

pembangunan suatu negara. Hal yang turut memengaruhi keamanan cadangan 

energi suatu negara antara lain adalah fluktuasi harga, ancaman terorisme, perang, 

geopolitik, kestabilan negara penghasil energi.
20

 

Dengan kata lain, keamanan energi atau kestabilan berpusat pada satu hal 

yaitu keamanan. Joseph S Nye dalam bukunya yang berjudul Energy and Security 

menjelaskan bahwa keamanan energi adalah salah satu dari bagian 

nationalsecurity.
21

Berbagai halangan dalam pemenuhan energi dan keterbatasan 

dari ketersediaan energi akan membahayakan perekonomian, stabilitas politik 

suatu negara, maupun kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Bukan hanya 

rumah tangga biasa yang bergantung kepada energi-energi tersebut, namun juga 

sektor bisnis, sektor publik, dan juga kantor-kantor pemerintahan sangat 

membutuhkan pasokan energi untuk dapat menjalankan fungsinya secara normal 

dan lancar.Bahkan ketersediaan energi merupakan syarat bagi berjalannya 

pertumbuhan ekonomi yang baik. 

                                                           
20

Kamila Proninska (2007) “Energy and Security: Regional and Global Dimensions”, in : 

SIPRI Yearbook 2007-Armament, Disarmament and Internatinal Security, Oxford University 

Press, Hal. 216 
21

 Joseph S Nye (1981) Energy and Security, Massachusssetts: Ballinger Publishing 

Company, Hal. 6 
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Keamanan energimerupakan sebuah konsep dimana sebuah negara harus 

mampu mempertahankan diri dan melakukan pembangunan dengan 

mengutamakan keamanan dan ketersediaan cadangan energi yang memadai 

dengan harga yang terjangkau, baik minyak ataupun jenis energi 

lainnya.Dinamika ekonomi dan politik turut mempengaruhi suplai energi yang 

begitu penting bagi kegiatan pembangunan sebuah negara. Hal-hal yang 

mempengaruhi keberlanjutan cadangan energi antara lain adalah ketersediaan 

cadangan energi, fluktuasi harga, ancaman terorisme, instabilitas domestik negara 

pengekspor energi, adanya perang, persaingan geopolitik, hingga peta energi oleh 

negara-negara besar pengkonsumsi energi dunia.
22

 

Menurut Yerginkeamanan energi tidak hanya berkaitan dengan pasar 

energi, kini keamanan energi juga berfokus pada ancaman yang datang dari aktor-

aktor baru seperti terorisme. Seperti yang di lakukan oleh Al-Qaeda yang 

mengancam akan menyerang apa yang disebut oleh Osama bin Laden sebagai 

“engsel” ekonomi dunia, yakni energi.
23

 Dunia hingga saat ini masih bergantung 

pada sumber energi yang berasal dari tempat di mana sistem keamanan masih 

minimal dan dalam proses perkembangan. Hal ini mengartikan bahwasanya 

keamanan energi berkesinambungan dengan adanya kekacauan politik, konflik 

bersenjata, pembajakan, hingga terorisme yang mana faktor-faktor tersebut telah 

menjadi isu keamanan sebelum terkait dengan permasalahan energi. 

 

 

                                                           
22

Daniel Yergin (2006) Ensuring Energy Security. Foreign Affairs Volume 85 No.2, Hal. 

78 
23

Ibid. Hal. 69 
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Dari berbagai pendapat dan pengertian mengenai kemanan energi, terdapat 

beberapa indikator yang dapat mempengaruhi keamanan energi, yaitu: 

1. Kecukupan terhadap energi, sumber energi yang tersedia harus tercukupi 

agar tidak terjadi kekacauan pada stabilitas keamanan energi. 

2. Kebijakan, regulasi yang dikeluarkan pemerintah dapat berpengaruh 

terhadap energi, sebab kebijakan yang dibuat dapat menentukan stabilitas 

keamanan energi dalam suatu negara. 

3. Aktor baru yang dapat menimbulkan gangguan/ hambatan, hal ini 

dikarenakan adanya aktor lain yang ikut campur dapat mengganggu 

stabilitas keamanan energi di suatu negara, seperti adanya terorisme 

4. Konflik, adanya perang atau sabotase terhadap sumber energi di suatu 

negara dapat mempengaruhi keamanan energi di negara tersebut.  

Dengan begitu konsep keamanan energi (energy security) dapat digunakan 

untuk menjelaskan upaya pemerintah Irak untuk melindungi minyak dari ancaman 

ISIS dengan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk merespon adanya gangguan 

atau hambatan dari aktor selain negara Irak dan sebagai upaya menjaga stabilitas 

keamanan energi khususnya minyak di Irak. 

 

2.3Konsep Terorisme 

Menurut FBI (Federal Bureau of Investigation) terorisme adalah 

penggunaan kekuatan dan kekerasan yang melanggar hukum terhadap seseorang 

atau properti untuk mengintimidasi atau memaksa Pemerintah, penduduk sipil, 

atau segmen apapun di dalamnya, sebagai kelanjutan dari tujuan politik atau 

sosial. Sedangkan menurut Departemen Pertahanan AS terorisme adalah 
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penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang telah diperhitungkan untuk 

menanamkan rasa takut; dimaksudkan untuk memaksa atau mengintimidasi 

pemerintah atau masyarakat dalam mengejar tujuannya  yang pada umumnya 

ialah politik, agama, atau ideologi.
24

 

Menurut Goodin  terorisme didefinisikan sebagai bentuk kekerasan politik 

yang mengincar dan mencapai tujuan melalui dengan cara-cara menciptakan 

ketakutan dan keprihatinan. Terorisme merupakan suatu konsep yang samar. 

Kebanyakan merupakan sebuah justifikasi moral terhadap suatu tindakan yang 

menyebabkan ketakutan karena berlawanan dengan nilai-nilai seorang 

justifikator.
25

 Misalnya, masyarakat global menyebut ISIS merupakan tindakan 

terorisme karena tindakan yang dilakukannya memunculkan ketakutan dengan 

cara tidak wajar dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya. Di lain pihak, ISIS 

menganggap bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang benar karena sesuai 

dengan konsep jihad yang diajarkan, walaupun sebenarnya Islam tidak 

mengajarkan apa yang ISIS lakukan. 

Teroris sudah ada semenjak Revolusi Perancis dimana Robespierre pada 

masa kepemimpinannya telah membunuh sekitar 40.000 orang-orang yang 

menentang revolusi.Kemudian terdapat sebuah organisasi nasionalis di Serbia 

yang disebut sebagai teroris dan menyebabkan perang dunia pertama meledak 
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karena tindakannya membunuh Franz Ferdinand, yaitu keponakan Raja Austria 

pada saat itu, kelompok tersebut disebut Black Hand.
26

 

Gerakan terorisme dapat mempengaruhi suatu negara, bahkan dapat 

mengganggu kedaulatan suatu negara.Dikatakan teroris karena gerakan atau 

tindakan yang dilakukannya dapat meresahkan dan membahayakan, seperti kudeta 

terhadap pemerintah, pengboman, pembunuhan warga sipil secara brutal, dan 

tindakan semena-mena lain yang membahayakan sehingga disebut teroris.Seperti 

contohnya yang dilakukan ISIS terhadap negara Irak.ISIS membuat teror serta 

melakukan tindakan-tindakan seperti penyerangan terhadap warga sipil, 

pengeboman, penjarahan terhadap bank dan barang-barang berharga hingga 

ekspansi yang dilakukannya di wilayah Irak dan Suriah.Tindakan yang dilakukan 

ISIS membuatnya dianggap sebagai kelompok teroris yang meresahkan. 

 

2.4Kerangka Pemikiran  

 Pada kerangka pemikiran, peneliti akanmenjelaskan masalah utama dari 

penelitian yang akan dilakukan. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan 

antara teori dengan masalah yang akan diangkat dalam penelitian. 

Minyak merupakan  sumber energi utama yang mayoritas digunakan oleh 

banyak negara di dunia. Irak merupakan salah satu negara dengan cadangan 

minyak yang berlimpah.Kemunculan ISIS yang membuat kekacauan khususnya 

pada sektor minyak di Irak hingga merebut sebagian wilayah di Irak dan 

menjadikannya wilayah kekuasaannyadapat mengancam keamanan negara Irak 
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khususnya terhadap energi minyak di Irak, sebab ISIS menjarah berbagai sumber 

perekonomian termasuk ladang-ladang minyak di daerah yang telah mereka 

kuasai.Sehingga ISIS menjadi ancaman bagi keamanan minyak di Irak. 

 Oleh sebab itu, peneliti menggunakan konsep keamanan energi (energy 

security) untuk menggambarkan keadaan keamanan minyak di Irakyang dilihat 

dari segi ketersediaan jumlah ekspor minyak di Irak pasca munculnya ISIS. 

Peneliti juga akan melihat upaya/ kebijakanyang diambil pemerintah Irak dalam 

menjaga keamanan energi minyak di Irak pasca munculnya ISIS.Dengan 

demikian, peneliti dapat menggambarkan dinamika keamanan minyak di Irak 

pasca munculnya ISIS pada tahun 2013 sebagai kelompok terorisme. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1:Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Irak merupakan salah satu negara pemilik 

cadangan minyak dengan jumlah yang besar. 

Munculnya ISIS mengancam keamanan minyak di 

Irak. 

Keamanan energi minyak dalam 

bentuk ketersediaan jumlah 

ekspor minyak Irak 

Kebijakan Pemerintah Irak untuk 

menghadapi ISIS. 

Keamanan Minyak di Irak Pasca Munculnya ISIS 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.Menurut 

John W. Cresswell, penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses 

penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, 

mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara 

induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan peneliti 

kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang diperoleh. 

Laporan akhir penelitian kualitatif memiliki struktur kerangka yang fleksibel. 

Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara 

pandang penelitian yang bersifat induktif.
27

 

Penelitian ini membahas suatu kasus khusus yang menurut Yves-Chantal 

Gagnon merupakan suatu penelitian untuk mengamati dan menganalisis fenomena 

tunggal dengan menggunakan pendekatan yang holistik, dan tidak hanya 
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mendapatkan hasil yang deskriptif dari sebuah fenomena yang diamati, namun 

juga pemahaman mendalam mengenai aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.
28

 

Berdasarkan definisi tersebut peneliti akan melakukan pemahaman 

terhadap keadaan keamanan minyak di Irak setelah munculnya ISISserta 

mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Irak dalam bentuk 

kebijakan mengenai minyak yang dibuat demi menjaga keamanan minyak dan 

merespon gerakan ISIS terhadap minyak di Irak. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada : 

1. Keamanan energi dalam bentuk ketersediaan jumlah ekspor minyak Irak 

pasca munculnya ISIS sejak tahun 2013 hingga 2016. 

2. Kebijakan-kebijakan pemerintah Irak dalam menghadapi gerakan ISIS. 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data sekunder.Data 

sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang 

telah ada, peneliti yang menggunakan data sekunder merupakan tangan 

kedua.Data skunder dapat diperoleh melalui sumber-sumber data berupa jurnal, 

buku, laporan tertulis, berita-berita internasional, serta dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan objek penelitian. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu telaah 

Pustaka (Library Research).Menurut Lofland, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis 

datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan 

statistik.
29

 

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

sumber tertulis yang dibagi atas sumber buku, jurnal,laporan tertulis, sumber dari 

arsip maupun dokumen resmi, serta situs-situs terpercaya sepertiCIA dan KBRI 

Baghdad yang memiliki keterkaitan dengan ISIS dan keamanan minyak di Irak. 

Peneliti memperoleh data-datatersebut melalui akses internet. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis 

data kualitatif melalui proses studi kasus. Di mana penulis akan mengumpulkan 

data lalu menganalisis dan menjelaskan permasalahan berdasarkan data yang 

diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori/ konsep yang digunakan. Agar peneliti 

dapat menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis.
30
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Setelah data yang diperlukan terkumpul, peneliti melakukan reduksi 

data.Kemudian data yang telah direduksi tersebut dianalisis menggunakan acuan 

terhadap teori/ konsep yang digunakan. Sehingga peneliti dapat menarik 

kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan penelitian. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

4.1 Profil Negara Irak 

 Irak merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Timur Tengah 

(gambar 4.1).Sumber daya minyak yang dimiliki Irak merupakan salah satu yang 

terbanyak di kawasan Timur Tengah.Irak juga merupakan salah satu negara yang 

terkena dampak dari revolusi politik Arab Spring yang terjadi di kawasan Timur 

Tengah. 

Gambar 4.1: Peta Negara Irak.
31
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4.1.1 Geografi di Irak 

Irak atau Al-Jumruhiah Al-Iraqiyah atau Republic of Iraq merupakan 

sebuah negara di bagian Barat Daya Asia dan merupakan bagian dari wilayah 

Timur Tengah. Irak memiliki luas wilayah hingga 437.072 km
2 

dan ibukota 

negara Irak yaitu Baghdad yang merupakan kota terbesar di Irak.
32

 Irak berbatasan 

dengan negara Kuwait dan Arab Saudi di sebelah selatan, sementara sebelah barat 

Irak berbatasan dengan Yordania dan Suriah, sebelah utara berbatasan dengan 

Turki dan sebelah timur berbatasan dengan Iran.
33

 

Keadaan geografis di Irak terbagi menjadi empat daerah, yaitu
34

 : 

1. Daerah dataran Tinggi terletak di sebelah utara Kota Samara sekitar 300 

meter diatas permukaan laut. Wilayah ini dipenuhi bukit-bukit padang 

rumput yang terletak diantara Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. 

2. Daerah dataran rendah yang letaknya memanjang dari Kota Samara hingga 

ke Teluk Persia dan merupakan daerah subur yang banyak dihuni oleh 

penduduk Irak. Di bagian selatan wilayah ini terdapat dua danau rawa, 

yaitu Hawr Al-Hammar dan Hawr as-Saniyah. 

3. Daerah pegunungan yang terletak di wilayah timur laut Irak, daerah ini 

membentuk barisan pegunungan Zagros dan di lembah pegunungan ini 

menetap etnis Kurdi sehingga disebut wilayah Kurdistan. 

4. Daerah gurun pasir yang terletak di bagian selatan dan barat negara Irak. 

Daerah ini membentang hingga ke perbatasan Yordania, Kuwait, Arab 
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Saudi dan Suriah. Sebagian besar wilayah ini merupakan bukit batu yang 

berpasir. 

Irak termasuk negara dengan akses laut yang sangat terbatas.Hal ini 

dikarenakan sebagian besar wilayah Irak berupa daratan yang terisolir dari akses 

laut. Irak hanya memiliki Teluk sepanjang 53 km2 dengan daerah pantai 

sepanjang 19 km. Hal ini menyebabkan Irak kesulitan untuk mengekspor minyak 

mentah yang dimilikinya melewati jalur laut. Oleh sebab itu pada tanggal 8 

Agustus 1990 terjadi Perang Teluk II, karena Irak bertujuan menginvasi Kuwait 

agar Irak dapat mempunyai daerah pantai yang lebih panjang dan aksesnya 

terhadap laut menjadi lebih luas.
35

 

Irak memiliki aset yang sangat penting yaitu cadangan minyak yang 

berlimpah.Penghasil utama minyak di Irak terdapat di daerah ladang minyak yang 

berada di kawasan Kurdistan seperti Kirkuk yaitu ladang Bay Hasan dan Jabur, 

Mosul dengan ladang Ayn Zalah dan Butmah.Sedangkan di wilayah Irak terdapat 

ladang Az Zubair dan Rumailah di selatan Basrah. 

4.1.2Penduduk di Irak 

Populasi di negara Irak lebih kurang mencapai 33,33 juta jiwa.
36

 Mayoritas 

penduduk di Irak merupaka Etnis Arab, sedangkan Etnis Kurdi, Turkmen, 

Sebaean, Persia, Lur, Yazidis, Yahudi ddan Armenia merupakan penduduk 

minoritas. Hal ini terbukti dari data kementrian Perencanaan Irak yaitu 75% Etnis 

Arab, 20% Etnis Kurdi dan 5% sisanya adalah etnis-etnis kecil lain seperti yang 
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telah disebutkan. Etnis Arab merupakan mayoritas di Irak dapat ditemukan 

hampir di seluruh wilayah Irak, tetapi sebagian besar dari mereka hidup di Irak 

bagian Tengah dan Irak bagian Selatan.Sementara Etnis Kurdi berada di wilayah 

Irak bagian Utara seperti daerah Ninevh, Sulaymaniyah dan Erbil.Etnis Kurdi 

merupakan kelompok masyarakat non-Arab yang memiliki bahasa sendiri, yaitu 

bahasa Kurdi.
37

 

Penduduk di Irak merupakan mayoritas pemeluk agama Islam, namun di 

Irak juga terdapat agama lainnya yang menjadi minoritas.Akan tetapi, pemeluk 

agama Islam di Irak terbagi lagi kedalam dua keyakinan yaitu Syiah dan Sunni. 

Dalam hal ini Syiah merupakan mayoritas sedangkan Sunni jumlahnya jauh di 

bawah populasinya, yaitu Syiah sebesar 60%, Sunni 37% dan 35 sisanya 

merupakan agama minoritas lainnya seperti Kristen dan lain-lain. Penduduk yang 

mayoritas Arab-Syiah terkonsentrasi di wilayah Irak bagian Selatan, Arab-Sunni 

di wilayah Irak bagian Tengah. 

Berbagai perpecahan yang terjadi di Irak menjadi penyebab dari masalah 

integrasi nasional yang terjadi di negara Irak.Selain itu konflik internal pula 

berperan dalam hambatan yang terjadi pada perkembangan industri minyak di 

Irak. Daerah Kirkuk dan Mosul merupakan daerah yang kaya akan kandungan 

minyak yang dimiliki Irak. Namun karena adanya konflik antar etnis yang terjadi 

di dalam negara tersebut, ladang-ladang minyak yang berada di daerah tersebut 

menjadi sulit untuk diakses.Di daerah tersebut dihuni oleh Etnis Kurdi yang 

sangat membenci Irak akibat perang saudara antar etnis di Irak dan pengucilan 

terhadap suatu etnis tertentu di Irak, hingga Etnis Kurdi ingin melepaskan diri dari 
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kedaulatan wilayah Irak dan membangun daerahnya sendiri.Terbukti ketika terjadi 

Perang Teluk I antara Irak dan Iran pada tahun 1982, Etnis Kurdi ikut serta dalam 

penyerangan ke Irak tersebut dengan dukungan dari Amerika Serikat dan sekutu.
38

 

4.1.3Ekonomi di Irak 

Sebagian besar ekonomi negara bagian Irak didominasi oleh sektor 

minyak, yang menyediakan lebih dari 90% pendapatan pemerintah dan 80% 

pendapatan devisa. Ekspor minyak pada 2016 rata-rata mencapai 3,3 juta barel per 

hari dari Irak. Komoditi ekspor Irak di dominasi oleh minyak mentah yaitu 

sebesar  99%, dan komoditi ekspor lainnya adalah makanan, hewan hidup dan 

hasil pertambangan lain di Irak berupa sumber-sumber mineral seperti gypsum.
39

 

Selain pertambangan minyak, sektor lain yang mendukung perekonomian 

di Irak yaitu pertanian dan perindustrian. Hasil utama dari sektor pertanian di Irak 

adalah kurma, barley, gandum, kentang, semangka, tomat, anggur, dan lain-

lain.Hasil pertanian tersebut berasal dari daerah-daerah hujan seperti wilayah 

Timur Laut dan ujung Tenggara negara Irak.Usaha di sektor pertanian di Irak 

banyak didukung dengan beternak yang dilakukan penduduk pedesaan.Hewan 

ternak seperti biri-biri, kambing, keledai, begal, sapi, kerbau, kuda dan unta 

banyak ditemukan di daerah pedesaan.Sedangkan di daerah yang terdapat danau 

dan aliran sungai penduduknya banyak yang menangkap ikan carp, barbel dan 

ikan dace sebagai penghasilannya. 
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Sektor perindustrian yang ada di Irak pada umumnya banyak dipegang dan 

dikendalikan oleh pemerintah.Pusat perindustrian di Irak terdapat di daerah 

Baghdad, Basrah dan Mosul.Hasil industri di Irak yaitu, semen, perabol, tekstil 

(katun, wol, sutera), sabun, dan barang-barang berbahan metal.Industri kecil 

seperti kerajinan tangan juga banyak yang berperan penting dalam perekonomian 

di Irak.
40

 

Keadaan ekspor minyak Irak dari wilayah utara terhambat oleh 

ketidaksepakatan mendasar antara Pemerintah Irak dan Pemerintah Daerah 

Kurdistan otonom di wilayah Kurdistan Irak mengenai peran otoritas wilayah 

Kurdi dalam pengembangan dan ekspor sumber daya alam. Pada tahun 2007, 

Pemerintah Daerah Kurdistan mengeluarkan undang-undang minyak untuk 

mengembangkan cadangan minyak dan gas Kurdistan Irak yang 

independen.Pemerintah Daerah Kurdistan telah menandatangani sekitar 50 

kontrak dengan perusahaan energi asing untuk mengembangkan cadangannya, 

beberapa di antaranya berada di wilayah yang statusnya berada dalam perselisihan 

antara Baghdad dan Erbil. Beberapa perusahaan telah meninggalkan atau 

mengembalikan blok, dengan alasan kurangnya prospek komersial. 

Pada tahun 2014, Pemerintah Daerah Kurdistan mulai mengekspor 

minyaknya secara sepihak melalui jalur pipa sendiri ke Turki, yang menurut klaim 

Baghdad ilegal.Dengan tidak adanya undang-undang hidrokarbon nasional, kedua 

belah pihak telah memasuki empat kesepakatan sementara pembagian pendapatan 

dan minyak sejak tahun 2009, yang semuanya ambruk.Pada bulan September 
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2016, kedua belah pihak mulai menerapkan kesepakatan ad hoc kelima untuk 

membagi ekspor minyak dari wilayah yang dikuasai Baghdad di Kirkuk.
41

Kontrak 

Irak dengan perusahaan minyak utama berpotensi untuk memperluas ekspor dan 

pendapatan minyak, namun Irak perlu melakukan peningkatan terhadap 

infrastruktur pengolahan, pipa, dan ekspor minyaknya agar kesepakatan ini dapat 

mencapai potensi ekonominya. 

4.1.4Pemerintahan dan Politik di Irak 

Irak memiliki bentuk negara republik dan sistem pemerintahan 

parlementer.Irak dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang 

sekaligus menjabat sebagai komandan angkatan bersenjata dan kepala Dewan 

Komando Revolusi yang saat ini adalah Fuad Masum.Presiden juga memiliki 

otoritas mengangkat langsung dewan menteri serta menentukan kebijakan dalam 

pemerintahan.Presiden dibantu oleh tiga orang wakil presiden, yaitu Ayad 

ALLAWI, Nuri al-MALIKI, Usamah al-NUJAYFI yang masih menjabat hingga 

tahun 2018.Sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang Perdana 

Menteri yang saat ini adalah Haidar Al Abadi.Dewan Komando Revolusi Irak 

terdiri dari pejabat-pejabat militer.Sementara, lembaga legislatif berangotakan 328 

orang yang dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat. 

Irak terbagi menjadi 18 provinsi yaitu Baghdad, Mosul, Basrah, 

Salahuddin, Dahuk, Arbil, Sulaymaniah, Dyala, Wassit, Missan, Thiqar, Muthana, 

Babil, Karbala, Najaf, Al-qadisiyyah, Anbar, Karkuk. Diantara provinsi-provinsi 

di Irak tersebut, terdapat tiga provinsi yang merupakan daerah otonomi Kurdi 
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yaitu Dahuk, Arbil dan Sulaymaniah yang terbentuk akibat adanya kesepakatan 

setelah Perang Teluk pada tahun 1991.Daerah otonomi tersebut berada dalam 

perlindungan PBB dan pasukan koalisi Internasional sebagai perlindungan bagi 

Etnis Kurdi dari tindakan militer Saddam Hussein.
42

 

Dalam masa pemerintahannya, Saddam Husein dikenal sebagai pemimpin 

yang amat kejam dan otoriter, terutama pada Etnis Kurdi yang mayoritas 

merupakan golongan Syiah, sementara Saddam Husein sendiri berasal dari 

golongan Sunni. Oleh sebab itu Etnis Kurdi sangat membenci pemerintahan 

tersebut dan mengutuk keras terhadap Saddam Husein.Sehingga Etnis Kurdi 

menginginkan adanya otonomi daerah terhadap kawasannya.Hingga pada tahun 

1991 yaitu pada masa pemerintahan Saddam Husein, Etnis Kurdi resmi 

mendapatkan otonomi daerahnya secara penuh.
43

 

Pergantian kepala negara di Irak mulai terjadi pasca invasi yang dilakukan 

Amerika Serikat.Runtuhnya rezim Saddam Husein pada tahun 2003, kemudian 

digantikan oleh presiden sementara Ghazi Mashal Ajil al-Yawer.Hingga pada 6 

April 2005Majelis Nasional Irak memilih Jalal Talabani untuk menjadi presiden 

pertama Irak yang dipilih di bawah konstitusi baru.Kemudian pada pemilihan 

parlemen 2014, Fuad Masum terpilih sebagai presiden Irak yang menjabat hingga 

tahun 2018. 

Para kepala negara di Irak tersebut berasal dari berbagai latar belakang 

politik yang beragam. Jalal Talabani dan Fuad Masum berasal dari partai politik 

yang sama, yaitu Serikat Patriotik Kurdistan atau Patriotic Union of Kurdistan. 
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Keduanya juga merupakan presiden non-Arab yang menjabat di Irak pasca 

runtuhnya rezim Saddam Husein yang berasal dari Partai Ba’ath.Sedangkan Ghazi 

Mashal Ajil al-Yawer yang menjabat sebagai presiden sementara sebelum Jalal 

Talabani, berasal dari partai The Iraqis.
44

 

Irak memiliki partai politik dengan jumlah yang sangat banyak.Hal ini di 

buktikan dengan keikutsertaan 212 partai dalam pemilihan umum kepala daerah 

pada bulan September 2017 dan pemilihan parlemen Irak pada bulan April 2018.
45

 

Namun terdapat beberapa partai mayoritas yang ada di Irak, antara lain
46

 : 

1. Koalisi Al-Arabiyah yang diketuai oleh Salih al-MUTLAQ, 

2. Organisasi Badr yang diketuai oleh Hadi al-AMIRI, 

3. Partai Da`wa yang diketuai oleh Nuri al-MALIKI, 

4. Da`wa Tanzim yang diketuai oleh Hashim al-MUSAWI, 

5. Partai Fadilah yang diketuai oleh Muhammad al-YAQUBI, 

6. Partai Goran yang diketuai oleh Nawshirwan MUSTAFA, 

7. Dewan Tertinggi Islam Irak atau Koalisi Muwatin yang diketuai oleh 

Ammar al-HAKIM, 

8. Partai Demokrat Kurdistan yang diketuai oleh Masud BARZANI, 

9. Koalisi Nasionalisme/ Wataniyah yang diketuai oleh Ayad ALLAWI, 

10. Tren Reformasi Nasional yang diketuai oleh Ibrahim al-JAFARI, 

11. Serikat Patriotik Kurdistan yang diketuai oleh Jalal TALABANI, 

12. Trend Sadrist atau Ahrar Bloc yang diketuai oleh Muqtada al-SADR, 
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13. Koalisi Negara Hukum yang diketuai oleh Nuri al MALIKI, 

14. Bersatu untuk Koalisi Reformasi/ Muttahidun Lil Islah yang diketuai oleh 

Usama al-NUJAYFI. 

Beberapa partai diatas merupakan partai dominan yang berada di parlemen 

Irak.Masih terdapat banyak partai-partai baru yang bermunculan di Irak dan 

jumlahnya mencapai ratusan. Sementara Partai Ba’ath yang merupakan partai 

pengusung Saddam Husein dan beberapa pemimpin Irak sebelumnya ditetapkan 

sebagai partai yang dilarang di Irak dikarenakan model kepemimpinan pada rezim 

Saddam Husein yang diktator.
47

 

 

4.2 Dinamika Minyak di Irak 

Pasca Perang Dunia I yang mengakhiri kehadiran Turki di wilayah 

tersebut. Perjanjian Sykes-Picot, yang ditandatangani oleh Inggris dan Prancis, 

mengukir kembali Timur Tengah dengan menciptakan entitas baru yang 

diperintah oleh kekuatan kolonialis sehingga terbentuk rezim boneka. Dihadapkan 

dengan dominasi Inggris dan Prancis mengenai sumber daya wilayah yang besar, 

AS pada awalnya menuntut sebuah kebijakan pintu terbuka yang memungkinkan 

perusahaan AS untuk secara bebas menegosiasikan kontrak minyak dengan 

monarki boneka Raja Faisal yang telah dibentuk oleh Inggris di Irak. 

Pada 15 Oktober 1927, eksplorasi minyak utama dilakukan dan endapan 

minyak besar ditemukan di daerah Krikuk provinsi Mosul, yang memicu 

persaingan di antara perusahaan minyak kolonial yang bersaing lebih jauh lagi. 
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Namun, penyelesaian dilakukan dan minyak Irak dibagi menjadi lima bagian, 

23,75% untuk masing-masing beberapa perusahaan dari Inggris, Prancis, Belanda 

dan Amerika Serikat.
48

 

Orang-orang Irak ditinggalkan hampir tanpa kekayaan minyak mereka, 

dan situasi yang tidak adil ini berlanjut sampai tahun 1958 ketika monarki 

Hashemite digulingkan dalam sebuah kudeta militer.Perusahaan perminyakan 

Irak, yang dimiliki oleh British Petroleum, Shell, Mobil dan Standard Oil of New 

Jersey (Exxon) didirikan. Dalam beberapa tahun, perusahaan ini memiliki 

monopoli total produksi minyak Irak.
49

 

Semenjak minyak ditemukan di Baba Gurgur dekat Kirkuk pada tahun 

1927, Irak Petroleum Co. yang dimiliki bersama oleh AS, Inggris, Prancis dan 

Belanda mengebor sumur pertama dan menghasilkan 100.000 barel per hari dan 

terus berkembang. Sehingga pada awal tahun 1950-an sumber daya minyak mulai 

memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Irak. Sebuah memo Departemen 

Luar Negeri Irak pada bulan Oktober 1964 mencatat bahwa Irak Petroleum Co. 

telah lama menetapkan produksi sesuai dengan kepentingan seluruh dunia dari 

perusahaan yang berpartisipasi, dan bukan semata-mata kepentingan Irak.
50

 

Perusahaan-perusahaan AS dan Inggris telah lama memegang saham tiga 

kuartal dalam produksi minyak Irak, namun mereka kehilangan posisi mereka 

dengan dinasionalisasinya perusahaan-perusahaan minyak Irak di tahun 

1972.Nasionalisasi tersebut di bawah rezim Saddam Husein yang berhasil 

merebut kekuasaan dengan bantuan beberapa sistem keamanan dan atmosfir teror 
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yang meluas.Setelah sepuluh tahun terjalinnya hubungan antar perusahaan-

perusahaan AS dan Inggris di Irak tersebut, Saddam Husein berhasil 

mengguncang industri minyak internasional.Hal inidikarenakan Irak berusaha 

untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya minyaknya. 

Setelah nasionalisasi tersebut, Irak beralih ke perusahaan Prancis dan pemerintah 

Rusia (Uni Soviet) untuk mendapatkan dana dan kemitraan.
51

 

Namun demikian kekuasaan dan kemampuannya untuk mendistribusikan 

kekayaan minyak negara Irak dilakukan dengan sesuka hati.Kekayaan besar yang 

dikendalikan oleh pemerintah sebagai penguasa yang menganggap dirinya tidak 

memiliki pertanggungjawaban kepada orang-orang, karena mereka tidak 

memerlukan persetujuan dari yang diperintah.Kontrol pemerintah berarti 

mengendalikan kekayaan.Ini adalah rumusan dugaan korupsi dan kesalahan 

manajemen politik dan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada rezim tersebut.
52

 

Kepemimpinannya yang diktator dan sangat menyulitkan bagi pihak asing 

untuk dapat mengambil keuntungan dari minyak mentah yang dimiliki Irak, 

sehingga pihak asing yang dipimpin oleh negara adidaya yaitu Amerika Serikat 

melakukan perlawanan kepada Saddam Husein dan rezimnya di Irak. Dengan 

alasan Saddam Husein dengan pembangunan militernya yang memiliki senjata 

pemusnah massal yaitu senjata kimia, senjata biologi, serta senjata nuklir dan 

rudal scud yang mempunyai jangkauan 900 kilometer
53

; serta bekerjasama dengan 

Al Qaeda yang dianggap sebagai teroris dan keduanya dianggap memiliki visi 
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misi yang sama, karena keduanya sama-sama menolak pihak asing dan ingin 

mengusirnya dari negara Irak. Sehingga dengan menafsirkan Resolusi Dewan 

Keamanan PBB Nomor 1441 yang menyepakati pelucutan senjata di Irak
54

 

dijadikan sebagai pendukung legalisasi atas tindakan invasi ke Irak yang dianggap 

tidak mau bekerjasama dengan Tim Inspeksi Senjata PBB yaitu UNSCOM 

(United Nations Special Commision) untuk melucuti senjata pemusnah massal 

kimia maupun biologi yang dimiliki Irak. 

Pada tanggal 21 Maret 2003 pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika 

Serikat tersebut bersama negara Inggris, Spanyol, dan Australia dengan tanpa 

memperoleh mandat dari PBB tetap melakukan invasi ke Irak. Amerika Serikat 

dan sekutunya Inggris mengerahkan 230.000 dan 45.000 personilnya ke Irak.Dari 

jumlah itu, hanya 90.000 prajurit Amerika Serikat dan 45.000 prajurit Inggris 

yang merupakan pasukan tempur.
55

 

Perang antara Amerika Serikat dan Irak berlangsung dengan cepat, hingga 

pada tanggal 9 April 2003, perang dinyatakan berakhir dengan dikuasainya kota 

Baghdad yang merupakan ibukota dari negara Irak dan merupakan pusat dari 

pemerintahan Saddam Husein, oleh pasukan Amerika Serikat. Namun semua 

alasan yang dijadikan oleh Amerika Serikat sebagai acuan untuk menginvasi Irak 

dianggap sebagai sebuah kebohongan yang diketahui secara luas oleh dunia 

internasioanl. Hal ini dikarenakan senjata pemusnah massal yang menjadi alasan 

utama serangan Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak tidak juga diketemukan 
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dan.tidak adanya bukti-bukti bahwa Irak telah mengembangkan senjata pemusnah 

massal seperti yang dituduhkan dan Saddam Hussein juga tidak terbukti memiliki 

hubungan dengan Osama bin Laden beserta jaringan Al-Qaeda yang diketuainya. 

Dari berbagai analisis terhadap motif invasi Amerika Serikat yang 

sebenarnya, terdapat anggapan yang sangat dominan mengenai faktor utama 

Amerika Serikat melakukan invasi, yaitu faktor ekonomilah yang menjadi tujuan 

utama negara super power tersebut. Kekayaan minyak bumi yang dimiliki oleh 

Irak merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Berdasarkan 

data yang dikeluarkan oleh Centre for Global Energy Studies (CGES) London, 

Irak diperkirakan memiliki 112,6 miliar barel cadangan minyak. Berdasarkan data 

tersebut, Irak merupakan pemilik 11 persen cadangan minyak dunia. Selain itu, 

menurut US Energy Information Administration, Irak memiliki 73 ladang minyak 

mentah dan hanya 15 ladang yang telah dikembangkan, sehingga masih sangat 

banyak jumlah ladang minyak yang masih belum terjamah.
56
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Tabel 4.1: Cadangan minyak negara-negara anggota OPEC. 

No. Negara 
Jumlah 

Cadangan Minyak 
Persentase 

1. Venezuela 302.25 24.8% 

2. Arab Saudi 266.21 21.9% 

3. Iran 157.20 12.9% 

4. Irak 148.77 12.2% 

5. Kuwait 101.50 8.3% 

6. Uni Emirat Arab 97.80 8.0% 

7. Libya 48.36 4.0% 

8. Nigeria 37.45 3.1% 

9. Qatar 25.24 2.1% 

10. Algeria 12.20 1.0% 

11. Angola 9.52 0.8% 

12. Ekuador 8.27 0.7% 

13. Gabon 2.00 0.2% 

Source: OPEC Annual Statistical Bulletin 2017.
57

 

Dilihat dari tabel 4.1 di atas, cadangan minyak yang dimiliki 

Irakberjumlah 148.77 miliar barel, yaitu sekitar 12,2% dari seluruh cadangan 

minyak yang dimiliki negara-negara anggota OPEC. Di dalam penelitian terbaru 

pada tahun 2017 menurut Mentri Minyak Irak yaitu Jabar al-Luaibi, cadangan 

minyak di Irak meningkat menjadi 153 miliar barel.
58

 

Dengan kekayaan minyak yang dimiliki Irak, tentu akan banyak negara-

negara yang mengincar sumber daya minyak di Irak. Hal ini bertujuan agar 

negara-negara tersebut dapat mengambil keuntungan dari minyak bumi yang 

dimiliki Irak.Banyak negara asing yang berkeinginan untuk melakukan kerjasama 

ataupun ingin menguasai ladang-ladang minyak yang ada di Irak.Seperti halnya 
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negara adidaya dengan pengaruh yang sangat besar di dunia internasional, yaitu 

Amerika Serikat yang berhasil menginvasi Irak dengan alasan yang seolah 

rasional dan demi keamanan dunia.Sehingga tujuan Amerika Serikat terhadap 

kepentingan ekonomi dan politik yang diinginkannya di wilayah Timur Tengah 

khususnya di negara Irak yang memiliki cadangan minyak dapat terwujud. 

Minyak menjadi pendapatan utama pemerintahan Irak, yakni sekitar 95% 

dari jumlah keseluruhan pendapatan yang dimilikinya.Irak pula menjadikan 

minyak sebagai salah satu komoditi terbesar untuk diekspor dari negaranya, yaitu 

sebesar 99% dari jumlah keseluruhan komoditi yang diekspor ke berbagai negara 

di dunia.
59

Setiap tahunnya Irak memperoleh pendapatan sekitar US$ 22 miliar 

dari minyak yang kebanyakan diekspor ke Amerika Serikat.
60

Dengan begitu dapat 

diketahui bahwa Irak merupakan pemasokan minyak bumi yang sangat besar ke 

Amerika Serikat. 

Kondisi ekonomi makro Irak dapat membuat pergeseran penguasaan 

minyak di dunia.Hal itu dikarenakan pada September 1960 Irak, Arab Saudi, Iran, 

Kuwait, dan Venezuela memelopori berdirinya OPEC (Organization of the 

Patroleum Exporting Countrie)di Baghdad.Terbentuknya OPEC ini dipicu adanya 

perusahaan minyak Amerika Serikat yaitu ExxonMobil yang menurunkan harga 

minyak. Harga yang selama 60 tahun sudah sangat rendah itu diturunkan 7% pada 

Juni 1960 sehingga sangat mengecawakan negara penghasil minyak. Sehingga 

dengan dibentuknya OPEC, negara-negara penghasil minyak yang tergabung di 

dalamnya dapat menentukan harga minyak yang tidak akan membuat kecewa para 
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negara penghasil minyak tersebut. Dengan posisi OPEC yang demikian kuat 

mempengaruhi perekonomian dan gaya hidup masyarakat Amerika Serikat 

terhadap minyak bumi, OPEC menjadi suatu organisasi yang sangat dibenci oleh 

Amerika Serikat. Sehingga Parlemen Federal dan terakhir pada 2000 Parlemen 

Negara Bagian Alabama telah mengeluarkan UU Anti-OPEC. 

Pasca invasi AS serta runtuhnya rezim Saddam Husein, perusahaan-

perusahaan minyak yang ada di Irak berhasil diprivatisasi.Sehingga banyak 

investasi-investasi asing yang masuk ke Irak dengan tujuan membantu 

merekonstruksi industri minyak di Irak. Begitu pula yang dilakukan AS  sebagai 

pemeran utama dalam invasi di Irak. Demi melancarkan kepentingannya terhadap 

minyak di Irak, Amerika Serikat melakukaninvestasibesar-besaran di Irak, serta 

berusaha memasukkan perusahaan-perusahaan swasta miliknya kembali ke 

industri minyak di Irak, seperti Chevron, ExxonMobil, Halliburton dll ke dalam 

rekonstruksi industri minyak di Irak. Dengan begitu, Amerika Serikat memiliki 

kebebasan untuk memantau perusahaan-perusahaan penghasil minyak yang ada di 

Irak melalui perusahaan swasta yang dimilikinya serta dapat menentukan 

kebijakan yang akan mempermudah Amerika Serikat dalam kepentingannya 

terhadap minyak di Irak. Pasca invasi Amerika Serikat tersebut Irak dibanjiri 

investasi dari berbagai negara besar. 
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Gambar 4.2: Peta Ladang Minyak di Irak.
61

 

 Ladang-ladang minyak di Irak tersebar di sepanjang Irak bagian Utara 

hingga Irak bagian Tenggara, seperti terlihat pada gambar 4.2.Akan tetapi jumlah 

ladang minyak terbanyak di Irak terdapat di daerah Kirkuk, Mosul dan 

Samawah.Terdapat satu ladang besar di Baghdad yang bernama Ad 

Dawrah.Ladang ladang lainnya terdapat di sepanjang jalur Irak bagian utara 

hingga Irak bagian Tenggara.Dapat dilihat pada gambar 4.2 terdapat puluhan 

ladang minyak di Irak, dari ladang minyak kecil hingga ladang minyak besar 

seperi ladang minyak Kirkuk yang merupakan ladang minyak terbesar di 

Irak.Dengan jumlah ladang minyak sebanyak itu menjadikan Irak sebagai salah 

satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia dan masuk ke dalam organisasi 

negara pengekspor minyak yaitu OPEC. 
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4.3 Konflik Minyak Irak oleh ISIS 

Keberadaan Amerika Serikat yang bertentangan dengan pemerintahan 

yang berdasarkan Islam di Irak menimbulkan sikap tidak patuh dari sebagian 

warga Irak hingga menimbulkan pemberontakan yang muncul dari etnis-etnis 

yang bertentangan dengan pengaruh asing di Irak.Kelompok-kelompok tersebut 

melakukan penyerangan ke jalur-jalur pengaliran minyak yang diproduksi oleh 

Amerika Serikat. Akibatnya proses penggalian minyak sering mengalami 

hambatan serta kerugian yang cukup besar karena adanya penyerangan-

penyerangan tersebut. Kebijakan militer Amerika Serikat untuk menempatkan 

kekuatan militer di wilayah Irak berperan dalam menjaga dan memastikan bahwa 

wilayah Irak dengan sumber daya minyaknya sebagai pendongkrak perekonomian 

Irak pasca perang tetap dapat berjalan dengan aman.Karena pemberontakan yang 

melakukan penyerangan atas fasilitas pengolahan minyak di Irak sangat 

merugikan perusahaan minyak Amerika Serikat yang membantu pengolahan 

minyak di Irak. 

Kelompok pemberontak yang muncul di Irak menjadi semakin 

berkembang hingga membentuk kelompok teroris yang ingin membangun negara 

sendiri dengan pemerintahan berbasis Islam yang mereka inginkan. Kelompok 

tersebut terus berkembang hingga muncul dengan namaIslamic State of Iraq and 

Syria. Kelompok ISIS menyerang daerah-daerah di wilayah Irak dan mengambil 

alih ladang-ladang minyak di sebagian wilayah Irak seperti Mosul yang memiliki 

ladang dengan cadangan minyak yang berlimpah, serta harta benda yang ada di 

daerah yang telah mereka kuasai tersebut, hingga akan sangat merugikan bagi Irak 

dan pembangunannya pasca perang. 
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 Sebagian wilayah Irak telah beralih kekuasaan dan diduduki oleh ISIS 

sebagai kelompok teroris yang bertujuan membangun negara Islam kekhalifahan 

dengan mengekspansi wilayah Irak dan sebagian wilayah Suriah.Wilayah Irak 

yang terkena serangan ekspansi dari ISIS berada di beberapa daerah di Irak bagian 

Utara hingga Irak bagian Barat. 

 

Gambar 4.3: Peta Teritori Kedudukan ISIS di Irak.
62

 

 Dari keseluruhan daerah negara Irak, sebagian wilayah Irak bagian Utara 

dan Irak bagian Barat telah berhasil diduduki oleh kekuasaan ISIS seperti yang 

dapat kita lihat pada gambar 4.3 diatas.Daerah Irak bagian Utara yang merupakan 

wilayah ladang minyak dengan jumlah banyak menjadi tujuan dari ISIS agar 

dapat memanfaatkan minyak tersebut sebagai sumber perekonomian untuk 

membiayai kebutuhan dan persenjataan bagi pada pengikut ISIS. 
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Oleh sebab itu ISIS sangat penting untuk mendapatkan perhatian atau 

sorotan dari pemerintah Irak, dikarenakan ISIS menyerang komoditas atau sumber 

daya utama yang dimiliki Irak sebagai aset untuk mengembangkan perekonomian 

dan pembangunannya, yaitu sumber daya minyak bumi berlimpah yang dimiliki 

Irak. 

 

4.4Sejarah Munculnya ISIS 

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State of Iraq and the 

Levant (ISIL) dalam bahasa Indonesia mereka disebut Negara Islam Iraq dan 

Suriah (NIIS), merupakan sebuah organisasi yang berasaskan Islam. Kemunculan 

ISIS sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari fenomena Arab Spring yang telah 

merontokkan sejumlah rezim otoriter di kawasan Timur Tengah seperti Tunisia, 

Libya, Mesir, dan Yaman. Ketika gelombang Arab Spring ini menyapu Suriah, 

muncullah kelompok-kelompok pro-demokrasi dan sejumlah  kelompok radikal 

yang mengusung ideologi puritan. Dalam konteks ini,  kemunculan ISIS menjadi 

representasi kelompok militan yang memperjuangkan ideologi Sunni yang 

mencoba menggulingkan diktator Bashar Al-Assad yang berhaluan Syiah. Upaya 

penggulingan ini tidak berhasil karena Al-Assad ternyata mendapatkan dukungan 

militer dari kelompok militan yang berhaluan Syiah, Hezbollah.Sebagai 

kompensasi kegagalan menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Al-

Assad, kelompok ISIS kemudian mengalihkan perhatiannya ke wilayah Iraq 
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bagianBarat dan Suriah bagian Timur yang relatif tidak terkontrol oleh 

pemerintahan masing-masing.
63

 

 

Berikut adalah skema perjalanan sejarah berdirinya ISIS:  

 

Sebelum menggunakan nama ISIS, kelompok ini disebut dengan nama 

Tawhid wa Al-Jihad yang dipimpin oleh Abu Musʻab Al-Zarqawi. Setelah Al-

Zarqawi menyatakan bergabung dengan Osama Bin Laden pada 2004 mereka 

mengubahnamanya menjadi Tanzim Qa i̒dat Al-Jihad fi Bilad Al-Rafidayn, yang 

lebih dikenal dengan nama Al-Qaeda.
64

 

Pada 2006 Al-Zarqawi dikabarkan telah tewas, kemudian tampuk 

kepemimpinan dipegang oleh Abu Hamzah Al-Muhajir. Akan tetapi Al-Muhajir 
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2003
• Awalnya bernama Tawhid wa Al-Jihad dan dipimpin oleh Abu Mus'ab Al-
Zarqawi.

2004
• Bergabung bersama Osama Bin Laden dan berganti nama menjadi Tanzim 
Qa'idat Al-Jihad fi Bilad Al-Rafidayn atau Al-Qaeda.

2006

• Mengalami dua kali pergantian pemimpin yaitu Abu Hamzah Al-Muhajir 
kemudian digantikan oleh Abu Umar Al-Baghdadi.

• Berkoalisi dengan kabilah dan suku di Irak dan kemudian berganti nama 
menjadi Islamic State of Iraq (ISI).

2010
• Berganti kepemimpinan menjadi Abu Bakr Al-Baghdadi.

2013
• Setelah membantu JN. milisi di Suriah, ISI memisahkan diri dari Al-Qaeda 
dan berganti nama menjadi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
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tidak lama memegang kepemimpinan tersebut, belum diketahui dengan jelas apa 

penyebabnya. Kemudian tampuk kepemimpinan dipegang oleh Abu Umar Al-

Baghdadi.Dia memilih jalan baru, dengan menasionalisasi gerakannya.Abu Umar 

berhasil menguasai daerah-daerah di Irak.
65

 

Pada tanggal 15 Oktober 2006 Tawhid wa Al-Jihad yang di pimpin oleh 

Abu Umar berkoalisi dengan beragam kabilah dan suku di Iraq seperti: Al-

Dulaim, Al-Jabbur, Al- U̒baid, Zuubaa, Qays, Azza, Al-Tay, Al-Janabiyin, Al-

Halaliyin, Al-Mushahada, Al-Dayniya, Bani Zayd, Al-Mujama’, Bani Shammar, 

Inaza, Al-Suwaidah, Al-Nuʻaim, Khazraj, Bani Al-Him, Al-Buhairat, Bani 

Hamdan, Al-Sa’adun, Al-Ghanim, Al-Sa’adiya, Al-Ma’awid, Al-Karabla, Al-

Salman dan Al-Qubaysat. Selanjutnya hasil dari koalisi ini lahirlah Islamic State 

of Iraq (ISI) dan sekaligus menunjuk Abu Umar Al-Baghdadi sebagai pemimpin 

ISI.Empat tahun kemudian ISI menyulut perang dengan tentara Amerika Serikat 

yang ada di Irak, sampai Abu Umar terbunuh pada 2010.Kemudian kepempinan 

jatuh pada Abu Bakr Al-Baghdadi, yang dikenal sebagai komandan perang yang 

memiliki analisa dan taktik yang jitu.Selanjutnya pada 2012 Al-Baghdadi 

memperluas jaringannya sampai ke Suriah dan mengirim Abu Muhammad Al-Jau 

lani untuk membantu para milisi Suriah yaitu Jabhat Al-Nushrah (JN) sebagai 

salah satu bagian Al-Qaeda.Tidak lama kemudian JN mampu menguasai banyak 

wilayah di Suriah.
66

 

Sebenarnya, pemimpin kelompok jihad Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri 

memang menghendaki agar ISI hanya berkonsentrasi pada wilayah Irak saja, tidak 

menyeberang ke Suriah. Ternyata Al-Baghdadi, pemimpin tertinggi ISI, tidak 
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menggubris peringatan tersebut dan lebih memilih jalannya sendiri. Pada 17 April 

2013 ISI mendeklarasikan diri sebagai kekuatan baru yang terpisah dari Al-

Qaeda. Kemudian Al-Baghdadi menambahkan Syria atau the Levant pada nama 

mereka, dan kemudian dikenal dengan sebutan Islamic State of Iraq and Syria 

(ISIS) atau Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). 

Pada tanggal 29 Juni 2014 Al-Baghdadi menyerukan untuk baiat 

kepadanya sebagai khalifah, dan sekaligus mengubah nama menjadi Islamic State 

(IS). Mereka menanggalkan nama Iraq dan Syria atau the Levant untuk 

menegaskan bahwa mereka menghendaki wilayah penguasaan lebih luas dari pada 

sekedar kedua wilayah  tersebut. Maka muncul ISIS yang sekarang ini, sebuah 

kekuatan yang sangat dahsyat sebagai kombinasi antara ideologi jihadisme, 

militer, militansi, dan kekerasan.Dengan ideologi khilafah dan Sunni, keberadaan 

ISIS ini bertujuan menandingi sekaligus memberantas keberadaan insitusi Syiah 

di negara-negara yang ada di Timur Tengah. Dibawah kepemimpinan Abu Bakr 

Al-Baghdadi ISIS mendeklarasikan Negara Islam di sepanjang Iraq dan Suriah 

dan juga menyatakan Al-Baghdadi akan menjadi pemimpin bagi umat muslim di 

seluruh dunia.
67

 

Dikabarkan ISIS sekarang ini beranggotakan kurang lebih sekitar 1.500 

milisi lintas-negara dan seorang komandan perang yang memiliki gaya 

kepemimpinan khas Al-Qaeda, telah berkembang menjadi ancaman di seluruh 

dunia. Tidak dapat dipungkiri, sejak kepemimpinan ISIS di pegang oleh Al-

Baghdadi, kekuatan ISIS semakin besar dan terorganisir.Hal tersebut jelas terbukti 
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dengan ditaklukannya sejumlah wilayah di Iraq dan Suriah seperti Anbar, Mosul, 

Ramadi, Fallujah, Sinjar dan Raqaa.
68

 

Modus operasi yang dilakukan ISIS setelah menguasai sebuah wilayah 

yaitu dengan meneror penduduk dengan penerapan hukum Islam yang sangat 

ketat. Para anggota ISIS juga melakukan tindakan brutal terhadap kaum muslim 

Syiah dan orang-orang yang dalam pandangan mereka termasuk dalam kategori 

murtad.
69

ISIS juga mengambil alih gereja dan menyuruh umat Kristen berpindah 

keyakinan ke agama Islam serta membayar pajak kepada ISIS atau mereka akan 

mati dibunuh.
70

 

Dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya, ISIS mendapatkan dana 

melalui beberapa sumber. Gerakan ISIS memperoleh dukungan finansial dari 

donasi orang-orang kaya di Kuwait dan Arab Saudi untuk memerangi dan 

menggulingkan Presiden Bashar Al-Asad.Namun dukungan finansial ISIS 

sekarang ini berasal dari penguasaan sejumlah ladang minyak di kawasan Suriah 

Timur yang dijual kembali ke pemerintah Suriah.Diyakini pula bahwa dukungan 

finansial berasal dari penjualan aset-aset sejarah yang telah dikuasai.Sebagaimana 

dilaporkan, sebelum menaklukkan Mosul di Irak, aset kontan yang dimiliki oleh 

ISIS mencapai $ 900 Triliun.
71

 Setelah penaklukan kota tersebut, asetnya 

langsung melonjak menjadi $ 2000 Triliun. Fenomena ini menjadi sebuah 

gabungan kekuatan yang sangat dahsyat senjata atau militer, ideologi, kekayaan 

minyak, dan aksi kekerasan.Gerakannya menyerupai organisme modern yang 

didukung oleh infrastruktur kenegaraan yang memadai.Maka, jadilah ISIS seperti 
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sekarang ini, dengan mudahnya melakukan ekspansi dan penguasaan militer atas 

beberapa wilayah penting di kawasan Irak dan Suriah. 

Selama ISIS di Mosul, mereka memperoleh sekitar $12 juta per bulan 

dengan cara memeras. Pendapatan itu digunakan untuk mendanai operasi mereka 

di Suriah. ISIS menguasai warga kota pada malam pengumpulan dana mereka, 

dan pergi secara diam-diam keluar kota pada siang hari. Mereka juga meminta 

semua mantan tentara atau polisi untuk membayar sebesar $850 sebagai dana 

bertaubat. Mungkin hanya ISIS yang sepenuhnya dapat membiayai urusan logistik 

secara mandiri.Dengan tambang minyak yang mereka kuasai, dan menarik pajak 

di daerah taklukannya, cukup untuk menggaji tentara mereka.
72
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VI. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap studi kasus yang 

menjadi topik di dalam penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Kemunculan ISIS sebagai aktor baru membuat penurunan jumlah ekspor 

minyak di Irakpada tahun 2013, jika dibandingkan dengan jumlah ekspor 

minyak yang semula pada tahun 2012 sebanyak 2,4 juta barel per hari 

menjadi 2,3 juta barel per hari. Namun dengan upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk menjaga keamanan minyak di Irak, membuat jumlah 

ekspor minyak di tahun 2013 hingga tahun 2016 terus mengalami 

peningkatan, terutama untuk kawasan Eropa dan Asia Pasifik. 

Sedangkan ekspor minyak Irak untuk kawasan Timur Tengah tidak terjadi 

sejak tahun 2014 hingga 2016.Hal ini disebabkan ekspor minyak ilegal 

yang dilakukan ISIS untuk beberapa negara konsumen minyak di kawasan 

Timur Tengah. 

2. Respon pemerintah Irak atas kemunculan ISIS yaitu membentuk Komite 

Tinggi Pertahanan dan membentukGolden Division dari INCTF untuk 

melakukan perlawanan terhadap kelompok ISIS. 
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Komite Tinggi Pertahanan ini beranggotakan para pembuat kebijakan 

utama seperti presiden, perdana menteri, kementrian pertahanan, 

kementrian luar negeri, serta kementrian keuangan; sehingga bila terjadi 

serangan mendadak oleh kelompok ISIS, komite tersebut dapat segera 

mengambil suatu kebijakan untuk segera meresponnya. 

Selain itu, upaya yang telah dilakukan INCTFdengan perlawanan olehunit 

elit Golden Divisionberhasil merebut kembali sebagian besar wilayah Irak 

dari tangan ISIS, serta mengamankan ladang minyak Irak. 

Sepanjang tahun 2016 kelompok ISIS kehilangan sebagian besar wilayah 

ekspansinya, akibat perlawanan yang dilakukan pemerintah Irak 

dengankomite serta perlawanan yang dilakukan Golden Division.Dengan 

begitu upaya yang dilakukan pemerintah Irak berhasil menjaga keamanan 

minyak di Irak. 

 

6.2 Saran 

 Saran untuk pemerintah Irak yaitu, agar mempercepat penanganan 

terhadap gangguan yang disebabkan oleh ISIS, karena semakin banyaknya korban 

yang menderita akibat adanya kelompok teroris ISIS, terutama kaum wanita dan 

anak-anak yang dieksploitasi demi kepentingan kelompok teroris itu sendiri. Serta 

agar melakukan pencegahan agar terjadi munculnya gerakan-gerakan radikal lain 

yang dapat membahayakan keamanan khususnya terhadap energi minyak di Irak. 

 Saran untuk pemeritah Indonesia yaitu, agar dapat mempertegas sikap 

preventif dalam menangani teroris serta mencegah munculnya kelompok-
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kelompok radikal yang berpotensi mengancam keamanan negara. Indonesia juga 

sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, sebaiknya dapat 

memanfaatkannya sumber daya alam dengan bijak agar keamanan terhadap 

sumber daya tersebut tetap dapat terjaga, baik dari segi ketersediaan ataupun 

keberlangsungan sumber daya alam tersebut di masa depan. 
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