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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Irak merupakan sebuah kawasan yang subur yang terletak didaerah lembah sungai 

Eufrat dan Tigris. Irak berpotensi menjadi sebuah Negara terkaya di dunia, karena 

cadangan minyak bumi nomer dua terbesar di dunia dan gas alamnya yang 

melimpah. Sebelum menginvasi Iran pada tahun 1980, tidak kurang dari 95% nilai 

export Irak bersandar pada minyak. 

Irak adalah sebuah negara yang memiliki sejarah peradaban yang sangat 

panjang. Bahkan, peradaban yang ada di Irak merupakan salah satu 

peradaban tertua di dunia. Saat ini, sejarah peradaban, warisan arkeologi 

serta kekayaan budaya yang terdapat dinegeri itu merupakan hal yang 

tidak bernilai bagi dunia. Wilayah Irak adalah tempat hidup dan 

singgahnya peradaban-peradaban besar didunia. Di wilayah itulah, tiga 

peradaban besar pernah saling berebut pengaruh. Ketiga peradaban itu 

adalah Islam, Persia, dan Romawi.  (Wirawan Sukarwo, 2009; 68-69)                                            

Saddam Husein adalah Salah seorang presiden Irak yang banyak memberi 

pengaruh terhadap Irak, pada 1972 Saddam menasionalisasi banyak perusahaan  

minyak yang dipegang oleh pihak asing. Tindakan itu bertujuan menghapus 

monopoli Barat atas Irak sekaligus mengembalikan kekayaan Irak kepada Rezim 

yang berkuasa.  

Saddam menciptakan sebuah sistem pertahanan dalam negeri yang 

mampu menangkal dan melibas setiap usaha kudeta dari golongan 

mayoritas Syiah ataupun Kurdi. Sistem pertahanan itu, bertitik berat pada 

pembangunan militer. Hal itulah yang membuat Irak di bawah 
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pemerintahan Saddam terkenal dengan sebutan “Repubulic of Fear”. 

(Wirawan Sukarwo, 2009; 48) 

Perang AS itu dilancarkan pada Maret 2003 dengan misi utama menjatuhkan 

Saddam Hussein. Perang dilegalisasikan dengan tuduhan Saddam Hussein 

memiliki bom nuklir dan senjata penghancur massal serta berkolaborasi dengan 

kelompok teror Al Qaeda. Tapi hingga penarikan terakhir pasukan AS, bom nuklir 

itu tak pernah ditemukan. Bukti Saddam pernah berhubungan dengan Al Qaeda 

pun tak pernah ada, membuat perang ini sebagai perang yang benar-benar perang 

ilegal di mata hukum internasional. 

Pada tanggal 21 Maret 2003 negara Irak di invasi oleh pasukan koalisi 

pimpinan AS (Inggris, Spanyol, dan Australia) tanpa memperoleh 

mandat dari PBB. Namun, invasi jalan terus karena AS dan Inggris telah 

menafsirkan resolusi PBB No. 1441 dengan adanya kalimat “ 

menghadapi konsekuensi yang serius” sebagai pembenaran tindakan 

invasi ke Irak yang dianggap tidak mau bekerjasama dengan tim inspeksi 

senjata PBB untuk melucuti senjata pemusnah massal kimia maupun 

biologi yang dimiliki Irak. (Budianto, 2003; 274)  

Saddam Hussein memang telah jatuh. Tapi Irak tanpa Saddam Hussein ternyata 

bukanlah Irak yang damai, baik untuk Irak sendiri maupun bagi kawasan Timur 

Tengah. Irak kini telah menjelma menjadi negara dengan kekerasan sektarian 

yang amat mengerikan. Hingga pasukan AS meninggalkan Irak, kekerasan 

sektarian antara kelompok Sunni, Syiah dan Kurdi belum berhasil dipadamkan. 

Serangan para penjajah itu mengakibatkan kerugian yang sangat besar, 

baik material maupun moril bangsa Irak secara keseluruhan. Media 

massa dan para reporter Irak mengalami kesulitan bahkan dapat 

dikatakan lumpuh total, karena serangan militer bertubi-tubi yang 

terkonsentrasi penuh di sekitar baghdad. Hal ini membuat kondisi media 

massa dan militer Irak kacau, tidak dapat mengkoordinir barisan mereka 

dan menjelaskan eksistensi mereka kepada rakyat Irak. (Alauddin al-

Mudarris, 2004; 121) 
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Akibat agresi militer AS terhadap Irak, hampir seluruh fasilitas dan infrastruktur 

Irak hancur. Puluhan ribu warga Irak yang tidak berdosa tewas sia-sia, jutaan 

orang kehilangan keluarga dan tempat tinggal. Pusat-pusat peradaban Islam di 

Irak pun hancur akibat bombarder yang dilancarkan AS dan sekutunya atas 

wilayah Irak, serangan AS pada tahun 2003 ini berhasil menumbangkan rezim 

Saddam Hussein dan partai Baath-nya yang telah berkuasa selama 30 tahun. 

Tumbangnya patung Saddam Hussein setinggi 15 meter yang terbuat dari 

perunggu secara simbolis melambangkan runtuhnya rezim Saddam 

Hussein. Perang telah dinyatakan selesai oleh Bush dan selanjutnya irak 

jatuh ke tangan pasukan pendudukan pimpinan AS. Setelah tumbangnya 

Saddam, Irak memasuki babak baru yang sangat berbeda dari 

sebelumnya. Dari perang yang berlangsung selam 43 hari ini dapat 

dikatakan bahwa irak mengalami kekalahan. AS telah berhasil 

menjatuhkan rezim Saddam dan membentuk pemerintahan baru di Irak 

yang dijanjikan demokratis. ( http://hapsaridn. wordpress.com /2011 

/12/21/page/2). 

Sebagai dampak dari Invasi Amerika, Irak banyak mengalami perubahan di mulai 

dari perubahan sosial, ekonomi dan politik. Perubahan sosial yang muncul salah 

satunya adalah adanya kekhawatiran meletusnya perang saudara diantara 

penduduk Irak sendiri, khususnya antara pendukung setia Saddam dan kelompok 

yang kontra terhadapnya. Seperti diketahui bahwa masyarakat Irak terbagi ke 

dalam dua bagian besar kelompok dilihat dari sikap mereka terhadap Saddam 

Husein, kelompok utama dari para pendukung atau pengikut partai Baath, sebuah 

partai terbesar sebagai wadah politik Saddam semasa pemerintahannya, dan 

kelompok kedua kontra yang umumnya dari orang-orang yang bermazhab Syi’ah 

di Irak, karena Saddam dinilai diktator dan bertindak sewenang-wenang terhadap 

para pengikut Syiah di negerinya. 
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Kelompok yang kontra terhadap Saddam sebetulnya bukan datang dari para 

pengikut Syiah saja, akan tetapi juga dari para penduduk Kurdi, karena memang 

dari segi pemerataan pembangunan di Kurdi sangat tidak seimbang dengan 

pembangunan di wilayah-wilayah lain yang ada di Irak. Hal itu tampak jelas dari 

keterlibatan langsung para pejuang Kurdi dalam membela Amerika untuk 

menggulingkan Saddam Husein, karena adanya harapan dari para pejuang Kurdi 

untuk menduduki tahta pemerintahan Irak pasca jatuhnya Saddam Husein. 

Yang lebih mengerikan adalah Irak kini menjadi tempat pemijahan 

(breeding ground) teroris global. Invasi AS ke Irak telah memberi 

siraman minyak ke api gelora terorisme. Invasi AS ke Irak yang 

tujuannya untuk memberantas terorisme sebaliknya kini berubah menjadi 

misi yang menumbuhkan terorisme. AS meninggalkan Irak di saat 

semangat terorisme masih dan semakin subur. (http://Invasi.com) 

 

 

Kondisi ekonomi Irak juga berada di tingkat yang amat buruk. Pendapatan di 

sektor minyak yang menjadi andalan salah satu negara OPEC terbesar itu, jauh 

dari pada harapan. Ekspor minyak masih sangat terganggu. Irak terkenal dengan 

banyak ladang minyak yang terkandung di negerinya, sehingga Irak merupakan 

negara yang menduduki posisi kedua produsen minyak terbesar setelah Arab 

Saudi. Masalah minyak inilah yang menjadi fokus dari perhatian dunia terhadap 

Irak, tak terkecuali Amerika dan Israel yang berkeinginan untuk menguasai 

ladang-ladang minyak Irak. Lebih dari itu, soal minyak ini menjadi ulasan penting 

di balik invasi AS ke Irak.  Hingga akhir Maret 2003, tercatat cadangan minyak di 

Irak mencapai 112,6 miliar barel atau merupakan cadangan terbesar kedua di 

dunia, setelah Arab saudi yang di atas 200 miliar barel. Irak banyak mengalami 

kerugian ekonomi setelah terjadi perang ini. Hal ini diakibatkan oleh hancurnya 

infrastruktur yang dimiliki. Kehancuran terjadi pada gedung-gedung pemerintah, 

http://invasi.com/
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rumah sakit, pemukiman penduduk, jalan-jalan, pusat perdagangan serta tempat 

umum lainnya. Keuntungan yang di dapat hanyalah dari dicabutnya sanksi 

embargo ekonomi yang telah lama dialami Irak sejak Perang Teluk II. 

Rakyat Irak makin sulit memperoleh listrik dan air. Perang saudara 

berkecamuk anatara milisi Suni kontra Syiah. Irak menjadi 

perkembangbiakan teroris dalam berbagai kelas. Akibat perang Irak 

harga minyak naik dan berpengaruh negatif terhadap perekonomian 

dunia. Hingga saat ini Amerika sudah mengeluarkan 3 triliun dolar AS 

untuk membiayai Perang Irak yang salah ini. (Richard M.Daulay. 2009; 

116) 

Sulitnya Irak bangkit pasca serangan disebabkan juga oleh faktor 

pembagian kekayaan alam Irak yang kacau, kepada pewaris kekuasaan 

Saddam Hussein. Jangankan untuk dibagi, kekayaan alam itu sudah 

terlebih dahulu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan minyak AS yang 

dijaga oleh tentara-tentara bayaran. (Wirawan Sukarwo, 2009; 145) 

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 antara para pendukung 

Saddam dan yang kontra terhadapnya, “yakni kelompok Sunni dan kelompok 

Syiah, maupun  suku Kurdi yang merasa berhak terhadap tampuk pemerintahan 

Irak.“ (http://www.poskotanews.com/2013/02/17/irak-10-tahun-pasca-invasi/)  

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 

http://www.poskotanews.com/2013/02/17/irak-10-tahun-pasca-invasi/
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untuk menegakkan demokrasi di Irak telah berhasil menggulingkan rezim Saddam 

Hussein yang dianggap otoriter oleh AS. Namun ketika pemilu berhasil 

dilaksanakan, legitimasi pemerintah hasil pemilu sangat rendah karena rakyat Irak 

menganggap pemerintahan hasil pemilu adalah pemerintahan boneka Amerika 

dan rakyat juga ragu terhadap kapabilitasnya. Legitimasi politik yang rendah 

tersebut dapat menyebabkan ketidak stabilan politik yang ditandai dengan 

tingginya intensitas kekerasan dan konflik yang terus terjadi karena penguasa 

gagal untuk menjalankan kekuasaan yang disebabkan oleh rakyat yang tidak mau 

menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa. Oleh karena rakyat tidak 

taat, maka penguasa juga akan gagal mengendalikan konflik yang terjadi. 

Sekarang, kondisi Irak sudah tidak jelas. Sudah hampir enam tahun, sejak 

negeri ini di gempur oleh militer AS, tetapi keadaan belum juga pulih 

seperti sedia kala. Masa transisi yang di lewati terlalu pelik dan kacau. 

Salah satu pengacau adalah masa transisi yang pelik ini adalah kehadiran 

tentara bayaran yang disewa pemerintah AS melalui perusahaan-

perusahaan penyedia mereka. Mereka itulah yang ambil bagian secara 

aktif dalam kekacauan yang terjadi di Irak pasca invasi. Mereka juga 

menjadi pihak yang mendapatkan keuntungan besar dari proyek 

pembangunan kembali Irak. (Wirawan Sukarwo, 2009; 145) 

Saddam Hussein memang telah jatuh. Tapi Irak tanpa Saddam Hussein ternyata 

bukanlah Irak yang damai, baik untuk Irak sendiri maupun bagi kawasan Timur 

Tengah. Irak kini telah menjelma menjadi negara dengan kekerasan sektarian 

yang amat mengerikan. Hingga pasukan AS meninggalkan Irak, kekerasan 

sektarian antara kelompok Sunni, Syiah dan Kurdi belum berhasil dipadamkan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melihat 

bagaimanakan perubahan sosial yang terjadi di Irak dampak dari invasi AS tahun 

2008-2012. 
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B. Analisis Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

1. Proses invasi yang dilancarkan AS ke Irak tahun 2003 

2. Adanya perubahan Sosial di Irak pasca invasi AS ke Irak tahun  

3. Adanya perubahan Ekonomi di Irak pasca invasi AS tahun  

4. Adanya Perubahan politik di Irak pasca invasi AS tahun  

2. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan dalam  penelitian ini tidak terlalu luas maka penulis 

membatasi permasalahan  ini pada perubahan sosial di Irak pasca invasi AS. 

3. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah perubahan sosial di Irak pasca  invasi AS ? 

C. Tujuan, Kegunaan dan Ruang lingkup Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui perubahan sosial di Irak pasca invasi AS. 

 



8 
 

2. Kegunaan Penelitian 

1. Di harapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai perubahan 

sosial di Irak pasca invasi AS. 

 2. Menambah wawasan penulis khususnya dalam kesejarahan yakni mengenai 

perubahan sosial di Irak pasca invasi AS. 

3. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi suatu kerancuan dalam sebuah penelitian, perlu sekali penulis 

berikan batasan ruang lingkup yang akan mempermudah pembaca memahami isi 

karya tulis ini. Adapun ruang lingkup tersebut adalah : 

3.1 Objek Penelitian   : Irak pasca invasi AS 

3.2 Subjek Penelitian  :  Invasi Amerika Serikat 

3.3 Tempat penelitian : Perpustakaan Universitas Lampung 

 Perpustakaan Daerah Lampung 

3.4 Waktu Penelitian : 2013 

3.5 Kensentrasi Ilmu : Sejarah 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

REFERENSI 

 

Wirawan Sukarwo. 2009. Tentara Bayaran AS di Irak. Gagas Media Jakarta 

Selatan. Halaman 68-69 

Wirawan Sukarwo. 2009. Tentara Bayaran AS di Irak. Gagas Media Jakarta 

Selatan. Halaman 48 

Budianto. 1999. Dasar-Dasar Ilmu Tatanegara untuk SMU. Erlangga. Jakarta. 

Halaman 274 

Alauddin Al-Mudarris. 2004. Huru-Hara Irak. Cahaya Hikmah. Yogyakarta. 

Halaman 121 

http://hapsaridn.wordpress.com/2011/12/21/page/2 

(http://invasi.com) 

(http://wikipedia Indinesia.bebas berbahasa Indonesia/invasi) 

Richard M. Daulay. 2009. Amerika vs Irak Bahaya Politisasi Agama. Libri. 

Jakarta. Halaman 116 

Wirawan Sukarwo. 2009. Tentara Bayaran AS di Irak. Gagas Media Jakarta 

Selatan. Halaman 145 

http://www.poskotanews.com/2013/02/17/irak-10-tahun-pasca-invasi/ 

Wirawan Sukarwo . 2009. Tentara Bayaran AS di Irak. Gagas Media Jakarta 

Selatan. Halaman 145 

 

http://hapsaridn.wordpress.com/2011/12/21/page/2

