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Pasca invasi AS negara Irak mengalami berbagai macam perubahan, baik 

perubahan sosial, ekonomi, dan politik sebagai akibat dari perang antara AS 

dengan Irak. Perubahan sosial yang muncul setelah tumbangnya rezim 

Saddam Hussein adalah terjadinya perubahan sosial yang drastis sehingga 

memperuncing ke arah perang saudara diantara rakyat Irak itu sendiri, yaitu 

antara para pendukung Saddam dan yang kontra terhadapnya, dan juga 

antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah, maupun  suku Kurdi   yang 

merasa berhak terhadap tampuk pemerintahan Irak. Untuk kondisi ekonomi 

Irak pasca Invasi Amerika, minyak menjadi masalah utama. Oleh karena itu, 

Amerika pasca invasi, akan mengandalkan cadangan minyak negerinya dari 

Irak, dengan cara berusaha memasukkan perusahaan-perusahaan swasta 

miliknya di Irak dalam program rekonstruksi infrastuktur minyak di Irak. 

Dan di bidang politik secara umum, serangan AS yang bertujuan untuk 

menegakkan demokrasi di Irak telah berhasil menggulingkan rezim Saddam 

Hussein yang dianggap otoriter oleh AS. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perubahan 

sosial di Irak pasca invasi AS. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah Untuk mengetahui perubahan sosial di Irak pasca invasi AS. 

 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dan 

teknik dokumentasi yang terdapat dalam Perpustakaan Universitas Lampung 

dan Perpustakaan Daerah Lampung. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data kualitatif yang berdasarkan pada hubungan sebab-akibat, 

sehingga diperoleh suatu analisis yang berpola sinkronis yang melihat suatu 

peristiwa berdasarkan keterkaitan hubungan aspek dengan aspek lainnya di 

dalam suatu kerangka sistem yang berdasarkan hubungan yang bersifat 

logis. 

 

 



Dari hasil penelitian yang telah di bahas maka, perubahan sosial yang 

muncul di Irak pasca invasi diantaranya adalah adanya konflik Irak yaitu 

semakin meruncingnya konflik antara Sunni dan Syiah, merosotnya moral 

rakyat Irak dan merajalelanya perkembangan terorisme di Irak pasca invasi 

Amerika Serikat di Irak. konflik antara kelompok Syiah dan Sunni serta 

Kurdi, yang mana ketiga kelompok tersebut berlomba untuk 

memperebutkan kursi kekuasaan di Irak. Setelah jatuhnya kekuasaan 

Saddam Hussein. Setelah invasi Amerika Serikat rakyat Irak banyak 

mengalami penderitaan yang mengakibatkan hilangnya kontrol masyarakat 

Irak, kekacauan, kemiskinan dan pengangguran terjadi dimana-mana. 

Perkembangan terorisme di Irak pun semakin semarak aksi teror kelompok-

kelompok bersenjata di Irak terus terjadi Sumber-sumber media Irak 

menyatakan, sekelompok orang bersenjata dalam operasi mereka di wilayah 

Baqubah, Propinsi Diyalah, Pangkalan militer Al-Qusur di kota Tikrit juga 

menjadi sasaran serangan para terorisme. Irak selama ini selain diguncang 

berbagai aksi teror yang tak pernah usai serta memakan korban besar baik di 

pihak warga sipil maupun militer. Banyak nya infrastruktur dan bangunan di 

Irak yang hancur sehingga berdampak terhadap rakyat Irak dan keadaan 

semakin mengarah ke ranah yang jauh akan rasa aman seperti sedia kala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


