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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka, Kerangka Pikir, Paradigma 

1. Tinjauan Pustaka 

1.1 Konsep negara Irak 

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.  

Irak menasionalisasi semua perusahaan minyak asing yang yang 

berpotensi di negara tersebut. Sejak 1973, merupakan masa yang makmur 

bagi Irak, karena naiknya harga minyak. Keuntungan minyak Irak 

mencapai 896 juta dolar dan melonjak 7,6 miliar dolar pada 1974. Masa 

keemasan ini berakhir, ketika Irak menyerang Iran. (Alauddin Al 

Muddaris, 2004; 23) 

 

Irak adalah sebuah negara yang terletak di antara Arab saudi iran, dan juga 

turki. Ibu kota dari Negara Irak adalah Baghdad. Negara Irak  juga pernah 

dijajah oleh pemerintahan inggris pada tanggal 3 oktober 1958, 

Sama juga seperti negara negara yang lain, sebelum  menjadi negara Irak  

juga berbentuk kerajaan kerajaan. Pada  masa  sebelum  islam  irak adalah  

kelompok akkodians,  pada tahun 1894 sebelum masehi disana berdirinya 

dinasti babylonia. Babylonia adalah dinasti yang pertama sekali membuat 

aturan di dunia, sehingga bisa dikataka irak adalah tempat bermulanya 

peradaban dunia. (http://rezkinuarta.blogspot.com/2012/04/sejarah-negara-

irak.html) 

 

http://rezkinuarta.blogspot.com/2012/04/sejarah-negara-irak.html
http://rezkinuarta.blogspot.com/2012/04/sejarah-negara-irak.html


11 
 

Negara Irak merupakan salah satu negara Islam, Irak juga merupakan negara 

yang banyak meninggalkan sejarah peradaban yang panjang karna wilayah irak  

adalah tempat tinggal dan hidupnya peradaban-peradaban besar dinunia. Irak juga 

adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga membuat 

Irak sendiri menjadi sorotan bagi negara-negara lain. 

 

1.1 Konsep Invasi 

 

Istilah invasi ini biasanya dipakai untuk suatu aksi strategis militer yang besar, 

karena tujuan akhir invasi biasanya pada skala yang besar dan dengan jangka 

panjang, suatu pasukan yang sangat besar dibutuhkan untuk mempertahankan 

daerah yang diinvasi. 

Invasi adalah aksi militer dimana angkatan bersenjata suatu negara 

memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan 

menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. 

Invasi ini bisa jadi penyebab perang, nisa digunakan untuk strategi untuk 

menyelesaikan perang, atau bisa menjadi inti dari perang itu sendiri. 

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

Suatu hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan 

mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menye-rang atau 

menguasai negara tersebut. Penyerbuan ke wilayah negara lain, hal 

berbondong-bondong mema-suki suatu daerah, tempat, atau negeri. 

(http://www.kamusbesar.com/15444/invasi) 

Invasi merupakan perbuatan memasuki wilayah negara orang lain dengan 

mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau mengusai 

negara tersebut dan biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan 

dengan tujuan tertentu. 
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1.2 Konsep Perubahan Sosial 

Secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya 

struktur/tatanan didalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, 

sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih 

bermartabat.  

Perubahan sosial menurut Kingsley Davis merupakan perubahan-

perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Mac Iver 

Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

hubungan sosial (social relation) atau perubahan terhadap keseimbangan 

(aquilibrium) hubungan sosial. Dan menurut  Jonh Luwis Gillin dan Jonh 

Philip Gillin perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai 

suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya 

perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, 

ideologi,maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam 

masyarakat. (http://www.perubahan_sosial/wiki) 

 

Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota 

masyarakat serta unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana 

semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela dipengaruhi oleh 

unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan 

sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri dan menggunakan pola-

pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru. 

(http://prestasidisekolah.blogspot.com/2012/12/Aspek-Aspek-Penyebab-

Terjadinya-Perubahan-Sosial.htm) 

 

Dari pernyataan beberapa alhi diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan-

perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup perubahan dalam 

struktur dan keadaan pada masyarakat, ataupun perubahan karena terjadinya 

perubahan dari faktor lingkungan, karena berubahnya komposisi penduduk,  

keadaan geografis, maupun karena berubahnya system hubungan sosial, atau 

peeubahan yang disebabkan adanya peperangan. 

 

Jika dikaitkan dengan perubahan sosial yang terjadi di Irak akibat invasi AS 

tahun 2003 perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu proses pergeseran 

http://www.perubahan_sosial/wiki
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atau berubahnya struktur dan keadaan didalam masyarakat pada budaya dan 

istitusi yang terjadi dalam jangka waktu yang berterusan serta menghasilkan 

kesan positif dan negatif. 

1.3 Konsep Konflik 

Konflik berasal dari kata kerja latin configere yang berarti saling 

memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial 

antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak 

berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau 

membuatnya tidak berdaya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik). 

 

 Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar 

anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan 

hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. 

Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan 

warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan 

akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan 

pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. 

konflik merupakan bentuk minteraktif yang terjadi pada tingkatan 

individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan organisasi 

(Muchlas, 1999).  Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu 

dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa 

alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan  

antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami 

(Pace & Faules, 1994:249). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik#Definisi_konflik) 

 

 Konflik adalah adanya pertentangan yang timbul di dalam seseorang 

(masalah intern) maupun dengan orang lain (masalah ekstern) yang ada 

di sekitarnya. Konflik dapat berupad perselisihan (disagreement), adanya 

keteganyan (the presence of tension), atau munculnya kesulitan-kesulitan 

lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap 

oposisi antar kedua belah pihak, sampai kepada mana pihak-pihak yang 

terlibat memandang satu sama lain sebagai pengahalang dan pengganggu 

tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing.  

(http://the-divider.blogspot.com/2013/03/pengertian-konflik.html) 

 

konflik kon·flik percekcokan; perselisihan; pertentangan ketegangan atau 

pertentangan (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan diri satu 

tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dsb) 

konflik yg disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih atau keinginan 

yg saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik#Definisi_konflik
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tingkah laku, kebudayaan persaingan antara dua masyarakat sosial yg 

mempunyai kebudayaan hampir sama, sosial pertentangan antar anggota 

masyarakat yg bersifat menyeluruh dl kehidupan. (http://kbbi.web.id/ 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online) 

 

konflik merupakan proses yang terjadi pada Individu atau kelompok manusia 

yang berusaha memenuhi tugas dengan jalan menentang pihak lawan dengan 

ancaman atau kekerasan. Konflik adalah perbedaan pendapat, pandangan, 

kebutuhan, atau keinginan antara dua atau lebih individu atau kelompok yang 

berakibat mereka saling melemahkan, menghancurkan, atau menyerang pihak 

lainnya. 

1.4 Konsep Moral 

Moral berkaitan dengan prinsip-prinsip yang benar dan salah atau sesuai standar 

perilaku dan karakter didasarkan pada prinsip-prinsip berkaitan dengan praktek, 

tata krama, atau perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam kaitannya untuk 

satu sama lain, seperti hal benar dan salah, sejauh ini seperti mereka benar tunduk 

pada aturan. 

Kata moral berasal dari kata latin “mos” yang berarti kebiasaan. Kata 

mos jika akan dijadikan kata keterangan atau kata sifat lalu mendapat 

perubahan dan belakangannya, sehingga menjadi “morris” kepada 

kebiasaan moral dan lain-lain dan moral adalah kata nama sifat dari 

kebiasaan moral dan lain-lain, dan moral adalah kata nama sifat 

kebiasaan itu, yang semula berbunyi moralis. Kata sifat tidak akan berdiri 

sendiri dalam kehidupan sehari-hari selalu dihubungkan dengan barang 

lain. Begiu pula kata moralis dalam dunia ilmu lalu dihubungkan dengan 

scientia dan bebrunyi scientis moralis, atau philosophia moralis. 

(http://fitrika1127.blogspot.com/2012/04/perkembangan-moral-

kohlberg.html). 

Moral/Moril sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang 

pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara 

http://fitrika1127.blogspot.com/2012/04/perkembangan-moral-kohlberg.html
http://fitrika1127.blogspot.com/2012/04/perkembangan-moral-kohlberg.html
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hati, serta nasihat,dll. Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan 

perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. 

1.5 Konsep Perkembangan Teroris 

Teror dan terorisme adalah dua kata yang hampir sejenis yang dalam hampir satu 

dekade ini menjadi sangat populer, atau tepatnya sejak peristiwa 9/11 pada tahun 

2001. Kata teror pertama kali dikenal pada zaman Revolusi Prancis. Diakhir abad 

ke-19, awal abad ke-20 dan menjelang PD-II, terorisme menjadi teknik 

perjuangan revolusi. Misalnya, dalam rejim Stalin pada tahun 1930-an yang juga 

disebut ”pemerintahan teror”. Di era perang dingin, teror dikaitkan dengan 

ancaman senjata nuklir. Teror terorisme pastinya memberi ancaman dan juga 

dapat berdampak buruk terhadap suatu negara seperti yang terjadi di Irak.  

Lagi, teroris pesta darah warga Irak setelah sebuah ledakan bom masif 

meledak di sebuah kedai kopi di kota Baghdad, Irak, menewaskan 27 

orang dan melukai puluhan lainnya."Setidaknya 27 orang tewas dan 

puluhan lainnya terluka ketika seorang pembom bunuh diri meledakan  

 

dirinya di dalam sebuah kafe di kota Baghdad," ujar pejabat kepolisian 

setempat, Jumat waktu setempat, 19/4/2013.Ledakan itu terjadi pada 

pukul 10:00 waktu setempat (19:00 GMT) pada hari Jumat di pusat 

perbelanjaan kecil di kawasan Amiriyah ibukota, Bagdad, AFP 

melaporkan, mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya. Tiga 

anak-anak termasuk di antara mereka yang tewas, menurut para pejabat 

itu.Pemboman Jumat ini menandai serentetan kekerasan terbaru 

menjelang pemilu di provinsi Irak pada tanggal 20 April nanti, yang 

pertama di negara itu sejak 2010. Sebelumnya pada hari Senin, 

sedikitnya 31 orang tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka dalam 

serangkaian serangan bom teroris di negara itu. Sampai sejauh ini belum 

ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas peristiwa ini. Namun 

seperti biasanya, perbuatan menjijikkan seperti ini dilakukan oleh teroris 

al-Qaeda di Irak binaan Arab Saudi, Qatar dan Turki untuk 

menghancurkan negara Irak dan berbagai negara termasuk di Suriah. 

(httt://www.islamtimes.org/vdciqwarrt1awq2.k8ct.html). (Friday 19 

April 2013 02:03 ). 

http://www.islamtimes.org/vdciqwarrt1awq2.k8ct.html
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Terorisme berkembang sejak berabad lampau. Asalnya, terorisme hanya berupa 

kejahatan murni seperti pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan tertentu.  

Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan 

yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan 

secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang 

dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat 

dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme. (http://www.dw.de/irak-

melawan-terorisme/a-16230611). 

 

2.Kerangka Pikir dan Paradigma 

1.6 Kerangka Pikir 

Irak merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, 

karena merupakan salah satu negara Timur Tengah yang sering menghadapi 

peperangan. Sejak pertama muncul peradaban kuno di Asia Barat daya, Irak selalu 

dikuasi oleh kekuasaan asing. Irak sebagai negara yang menjadi pusat peradaban 

dunia Islam pada dinasti Abbasiyah setidaknya pernah diinvasi oleh pasukan 

Persia, Yunani, Romawi dan Mongol. Pada awal perjalanan Irak pada abad ke-21 

ini, Irak kembali diserbu oleh Amerika Serikat (AS).  

Pada awal 2003 tanpa menghiraukan laporan Tim Inspeksi Senjata PBB, AS 

mengerahkan tahap demi tahap kekuatan militernya di perbatasan Irak, beberapa 

kapal induk, dan pasukan marinir dan infanteri telah disiagakan untuk menunggu 

komando serangan. Presiden AS, George W. Bush, mengeluarkan ultimatum 

kepada Irak, bahwa dalam jangka waktu 48 jam, presiden Irak Saddam Hussein 

dan anak-anaknya harus segera meninggalkan Irak. Ultimatum itu berakhir pada 
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20 Maret 2003 dan beberapa jam sebelum perang dimulai. Perang antara AS dan 

Irak dimulai pada tanggal 20 Maret 2003 dan berakhir pada 9 April 2003 dengan 

didudukinya Baghdad, ibu kota Irak, oleh pasukan AS dan sekutunya. 

Serangan AS ke Irak pada tahun 2003 menimbulkan dampak yang cukup besar,  

Serangan Amerika Serikat terhadap Irak telah mengakibatkan kehancuran 

terhadap Irak. Pada tanggal 9 April 2003, Baghdad jatuh. Pasukan AS menguasai 

kota patung Saddam Hussein dirobohkan. Penjarahan terjadi dimana-mana pada 

tanggal 11 April 2003 kota, kota penghasil minyak diwilayah utara jatuh ketangan 

suku Kurdi di Irak. konflik saudara antara Islam Sunni dengan Islam Syiah. 

Pemerintahan yang dulu pada rezim Saddam mayoritas di pegang oleh Islam  

Sunni walaupun kelompok minoritas tetapi dengan dukungan Saddam dan partai 

Ba’atnya tetapi kini kelompok Syiah selaku kelompok mayoritas mencoba untuk 

memengang pemerintahan walaupun menimbulkan berbagai reaksi seperti teror 

yang dilakukan dari orang-orang Sunni terhadap kaum Syiah. Pengalaman selama 

bertahun-tahun silam memang antara kaum Syiah dan Sunni selalu selalu 

berkonflik, terlebih sekarang tak ada pengawasan dari peraturan-peraturan yang 

harus mereka taati. adanya pemusatan konsentrasi pengiriman minyak secara 

besar-besaran setiap tahunnya ke AS, karena diduga oleh sebagian besar para 

pakar ekonomi bahwa tujuan utama invasi AS ke Irak dibalik pelucutan senjata 

kimia Irak adalah juga untuk menambah cadangan minyak di negerinya yang 

setiap tahunnya harus import dari luar negeri Amerika. Hal ini jelas akan 

menimbulkan satu tingkat kesenjangan ekonomi bagi Amerika, dikarenakan 
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minyak adalah kebutuhan utama bagi setiap negeri. Oleh karena itu, AS pasca 

invasi, akan mengandalkan cadangan minyak negerinya dari Irak. 

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 

negeri 1001 malam itu 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 tahu 

2.2 Paradigma 
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