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BAB II 

DINAMIKA KEBIJAKAN PERTAHANAN 

AMERIKA SERIKAT DAN ARTI PENTING 

TIMUR TENGAH 

 Keamanan suatu negara merupakan simbol penting 

bagi setiap negara, apabila negara tersebut dinyatakan aman 

oleh negara lainnya maka negara tersebut akan memperoleh 

keuntungan yang besar, karena berdampak pada investasi dari 

negara lain dan apabila negara tersebut dinyatakan tidak aman, 

maka negara tersebut tidak akan mendapatkan kepercayaan 

dari negara lain untuk berinvestasi dinegara tersebut. 

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rancangan yang 

dilakukan suatu negara dan dibentuk oleh para pembuat 

keputusan negara tersebut untuk menghadapi negara lain 

ataupun uni politik internasionalnya. Kebijakan luar negeri itu 

sendiri dirancang berdasarkan untuk mencapai kepentingan 

nasioanal suatu negara. Menurut dari definisi Rosenau tentang 

kebijakan luar negeri merupakan upaya suatu negara melalui 

keseluruhan sikap dan aktivitasnya yang mengatasi dan 

memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Semua 

negara mempunyai kepentingan nasionalnya sendiri dan 

memiliki kebijakan luar negeri masing-masing. 

 Dalam bab 2 ini penyusun akan menjelaskan tentang 

perubahan politik Amerika Serikat khususnya dibidang 

kemanan sebelum dan sesudah terjadinya 11 September 2001, 

serta menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat di Timur Tengah dan arti Timur Tengah bagi Amerika 

Serikat itu sendiri. 
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A. Dinamika Kebijakan Pertahanan Amerika 

Serikat 

Kebijakan Amerika Serikat pada saat era presiden 

Clinton sangat menjunjung tinggi dengan adanya nilai 

demokrasi dan HAM. Sistem keamanan modern yang 

dibanggakan Amerika Serikat dibuat tercengang dengan 

adanya aksi terorisme yang mengebom gedung WTC pada 

tahun 2001 dijantung kota Amerika Serikat, hal ini berdampak 

pada perubahan sistem dan kebijakan Amerika Serikat 

dibawah pemerintahan presiden Bush dalam membuat 

kebijakan lebih fokus dikekuatan militer Amerika Serikat. 

1. Kebijakan Amerika Serikat Sebelum Tragedi 11 

September 2001 

Kebijakan keamanan Amerika Serikat dimulai oleh 

pemerintahan Amerika Serikat sejak terjadinya perang dingin 

yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. 

Selama Perang Dingin berlangsung kebijakan keamanan 

Amerika Serikat didominasi oleh kebijakan keamanan, hal ini 

tercermin dengan adanya persaingan modernisasi teknologi 

khususnya dibidang persenjataan. Setelah Perang Dingin 

berakhir persaingan antar kedua negara tidak berakhir begitu 

saja, namun dapat dilihat kedua negara tersebut saling ikut 

terlibat dan berkontribusai dalam setiap adanya konflik 

dinegara lain. 

Persaingan antara kedua kekuatan negara ini dalam 

prakteknya memang tidak pernah menjadi sebuah medan 

pertempuran terbuka antar keduanya, hal ini yang kemudian 

menjadi landasan bahwa bipolaritas ternyata menciptakan 

suasana dunia yang lebih aman karena tidak pernah terjadi 

perang secara terbuka antar kedua kekuatan dominan yakni 
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Amerika Serikat dan Uni Soviet.
15

 Bipolaritas ini tidak secara 

mutlak mampu menciptakan stabilitas, namun nuclear 

deterrentlah yang sesungguhnya yang menciptakan stabilitas 

secara nyata. Seperti apa yang diutarakan oleh Jhon Lewis 

Gaddis bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet pada akhirnya 

mampu secara mampu memanage hampir semua krisis yang 

melibatkan kedua negara ini sehingga tidak menimbulkan 

ekses yang buruk akibat keberadaan senjata nuklir yang 

mereka miliki.
16

  

Nuklir Detterence menurut Jonathan Knight mampu 

mencegah terjadinya perang.
17

 Ada beberapa alasan Nuclear 

Deterrent dapat mencegah terjadinya perang. Pertama, 

kekuatan senjata nuklir mampu menciptakan kehancuran luar 

biasa secara langsung kepada pihak yang bersangkutan 

Amerika Serikat maupun Uni Soviet tanpa harus melewati 

peperangan konvensional. Kedua, tidak ada satupun negara 

pemilik senjata nuklir manakala senjata nuklir tersebut telah 

dihancurkan. Ketiga, letak senjata yang rahasia membuat 

masing~masing pihak tidak bertindak gegabah dalam 

melakukan penyerangan ke gudang senjata maupun nuklir 

musuh. Pentingnya senjata nuklir yang awalnya berfungsi 

sebagai senjata militer, kemudian berubah menjadi kendaraan 

untuk mencapai kepentingan politik, hal ini terbukti dengan 

adanya pengembangan teknologi nuklir di negara lain. 

Bagi Amerika Serikat sendiri, peningkatan kapabilitas 

senjata nuklir lebih disebabkan oleh adanya ancaman dari Uni 
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16

 Jhon Lewis Gaddis, The Long Peace: Element of Stability in 

the Postwar International System”, International Security, 
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Soviet serta para aliansi Pakta Warsawa. Berakhirnya Perang 

Dingin, ancaman terhadap senjata nuklir masih menjadi isu 

yang sentral mengingat banyak negara yang kemudian mulai 

melakukan pengembangan senjata nuklir. Pada tahun 1995 

Amerika Serikat menerbitkan A National Security Strategy 

Engagement and Enlargement yang memfokuskan pada tiga 

hal pokok sebagai tujuan utama strategi Amerika Serikat.
18

 

Strategi dari tujuan tersebut antara lain: a) Memelihara 

keamanan Amerika Serikat dengan kekuatan militer dan siap 

kapan saja untuk berperang. b) Meningkatkan revitalisasi 

terhadap perekonomian Amerika Serikat. c) Menyebarkan 

ideologi demokrasi secara luas. Amerika Serikat sebagai salah 

satu negara super power menjadikan negara Amerika Serikat 

berkewajiban untuk menjaga perdamaian serta membawa 

ideolodi demokrasi sebagai bagian integral yang melekat 

dengan status superpower. Setelah perang dingin berakhir, 

keterlibatan Amerika Serikat dalam beberapa kasus krisis 

politik dilakukan dengan mengirimkan bantuan pasukan 

perdamaian, baik dibawah bendera PBB maupun organisasi 

Internasional NATO dikawasan Eropa.  

Dalam National Security Strategy  pada tahun 1998 

Amerika Serikat memiliki rasa kekhawatiran terhadap 

ancaman keamanan yang dilakukan oleh aktor-aktor non 

negara, yang terdiri dari tindakan terorisme, pengungsi illegal, 

penyelundupan obat-obat terlarang serta penyelundupan 

senjata illegal yang dinilai Amerika Serikat akan membawa 

ancaman terhadap kepentingan nasionalnya ataupun ancaman 

keamanan terhadap masyarakat Amerika Serikat baik didalam 

wilayah negara Amerika Serikat maupun diluar negeri. 

Pandangan ancaman keamanan pada konteks aktor-aktor non 

negara sebagai aktor yang akan mengganggu keamanan dari 

negara Amerika Serikat pada saat itu memang belum menjadi 

sebuah prioritas utama dalam National Security Strategy 1998, 

meskipun dengan adanya serangan teroris pada tahun 1993  

                                                           
18
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terhadap gedung World Trade Center (WTC) yang dilakukan 

oleh kelompok tertentu, namun peristiwa ini  secara besar 

tidak dapat merubah pemahaman yang terjadi pada perang 

dingin dan telah berkembang dengan pemahaman tentang 

adanya ancaman militer dari suatu negara merupakan persepsi 

yang senantiasa berkembang sebelum akhirnya terjadi aksi 

pengeboman pada tanggal 11 September 2001. Permasalahan 

keamanan kontemporer yang terjadi di Amerika Serikat 

memang belum menjadi prioritas utama meskipun 

permasalahan migrasi illegal serta penyelundupan obat bius 

kedalam wilayah kedaulatan Amerika Serikat sudah dilakukan 

jauh sebelum terjadinya penyerangan Gedung World Trade 

Center pada tanggal 11 September 2001.  

Sebelum terjadinya tragedi pengeboman gedung WTC 

(World Trade Center) pada 11 September 2001 di Amerika 

Serikat terjadi, kasus terorisme di Amerika Serikat secara 

umum menjadi tugas Departemen Pertahanan, Federal Bureau 

Investigation ( FBI ), Departemen Luar Negeri, Central 

Intelligence Agency (CIA), dan Departemen Kehakiman. 

Meskipun demikian dalam kasus-kasus penanganannya tidak 

dipungkiri keterlibatan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. 
19

 Media internasional memaparkan berita bahwa adanya 

serangan maupun tindakan teroris yang terjadi di Amerika 

Serikat sebelum tragedi 11 September 2001. Diantaranya 

yaitu:  

1. Pada tanggal 1 Maret 1973, serangan teroris 

terjadi di Kedutaan Amerika Serikat di Khartoum, 

Sudan yang menyebabkan Dutabesarnya 

terbunuh. Sejak itu paling sedikit setiap dua 

tahun, terjadi serangan teroris terhadap Amerika 

Serikat.  
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2. Pada tahun 1983, terjadi pemboman dua kali, 

yakni terhadap Kedutaan Amerika Serikat di 

Beirut pada tanggal 18 April yang menewaskan 

49 orang, dan pada tanggal 23 Oktober  terhadap 

pangkalan udara Amerika Serikat yang 

menyebabkan 241 orang terbunuh. Pada tahun ini 

juga terjadi penyerangan terhadap barak  US 

Marine yang tergabung dalam Pasukan 

perdamaian PBB di Libanon. 

3. Pada tanggal 5 September 1986, serangan teroris 

kembali menimpa Pan Am Airlines di Karachi 

International Airport yang menewaskan 20 orang.  

4. Pada tanggal 21 September 1988, penerbangan  

Pan Am Airlines 103 diserang dengan  melalui 

bom yang  dikendalikan melalui radio kontrol  

yang menyebabkan 259 orang penumpang dan 11 

orang warga sipil meninggal ketika pesawat 

hancur dekat Lockerbie di Skotlandia.  

5. Pada tahun 1993, terjadi serangan bom mobil di 

Manhattan, New York dengan Maksud 

meledakkan World Trade Center.  

6. Pada tanggal 19 April tahun 1995, merupakan 

kenyataan lain, dimana di Amerika Serikat sendiri 

muncul teroris brutal dari warga Amerika sendiri, 

Timothy Mc Veigh. Dia meruntuhkan gedung 

pemerintah federal di Oklahoma, yang 

menyebabkan 168 orang meninggal dan ratusan 

orang luka berat.  

7. Pada tanggal 18 Agustus 1998, terjadi dua 

pemboman yang berurutan, yaitu pertama terjadi 

di Kedutaan Amerika Serikat di Nairobi, Kenya 

yang membunuh 80 orang, dan yang kedua di 

Kedutaan Amerika Serikat di Dar Es Salaam, 

Tanzania yang menewaskan 9 orang dan lebih 
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dari seribu orang terluka, termasuk Duta 

besarnya.
20

 

Cara pandang terhadap konsep keamanan serta 

transformasi kebijakan strategi pertahanan pada masa 

pemerintahan Bill clinton, kebijakan luar negeri Amerika 

Serikat lebih menekankan pada isu-isu ekonomi, penegakan 

Hak Asasi Manusia (HAM), serta nilai-nilai demokrasi. Hal 

ini terlihat dalam “National Security Strategy” (1999), dimana 

Clinton merumuskan empat tugas besar bangsa AS :
21

  

1.  To enhance America’s security, 

2.  To bolster America’s economic prosperity, 

3. To promote democracy, 

4. Promoting human right abroad. 

2. Kebijakan Amerika Serikat Paska Tragedi 11 

September 2001 

Amerika Serikat dengan penuh percaya diri 

membanggakan sistem keamanannya dibuat tidak berdaya 

dengan tindakan dari kelompok terte ntu yang mengebom 

gedung WTC milik Amerika Serikat. Bahkan pentagon 

mengestimasi pada tahun 1998 bahwa keamanan keamanan 

(security environment) pada tahun 1998 hingga tahun 2015 

akan ditandai dengan ketiadaan kekuatan global yang menjadi 

kompetitor Amerika Serikat dalam kapabilitas militer seperti 

apa yang dilakukan oleh Soviet dimasa perang dingin.
22

 

Kekuatan keamanan dari Amerika Serikat untuk melindungi 

daerah teritorialnya diperidiksi bahkan untuk limabelas tahun 

kedepan tidak ada yang mampu untuk menyaingi keamanan 

dari Amerika Serikat. . Hal ini dipertegas oleh mentri 

pertahanan Amerika Serikat William S. Cohen yang 

mengatakan bahwa hingga saat ini Amerika Serikat tidak akan 
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memiliki rival yang bersifat global, ataupun kelak muncul 

dalam waktu dekat.
23

 

  Apabila dilihat pada saat perang dingin berlangsung, 

keamanan suatu negara bisa dikatakan terancam apabila 

negara diserang oleh negara lain, namun berakhirnya Perang 

Dingin mengubah pandangan tentang keamanan suatu negara 

bisa dikatakan tidak aman bukan hanya dari penyerangan 

ataupun invansi militer dari negara lain saja, melainkan dari 

aktor maupun kelompok tertentu yang menimbulkan aksi dan 

mengancam keamanan suatu negara. Terjadinya pengeboman 

gedung WTC (World Trade Center) milik Amerika Serikat 

pada tanggal 11 September 2001, menjadikan terorisme 

sebagai isu permasalahan keamanan di dunia internasional, 

paska pengeboman gedung WTC (World Trade Center) 

pemerintahan Amerika Serikat langsung memberikan respon 

yang tegas pada kasus pengeboman ini serta Amerika Serikat 

ingin memerangi kasus terorisme di seluruh dunia. Dalam 

merespon penyerangan 11 September 2001 , pemerintahan 

Amerika Serikat kemudian memberikan eksplanasi melalui 

penerbitan Quadrennial Defense Rewiew (QDR) pada 30 

September 2001 dengan tujuan memberikan pemahaman 

kepada publik menyangkut keterbatasan military power yang 

dimiliki Amerika Serikat terhadap penyerangan yang 

dilakukan ke dalam wilayah kedaulatan Amerika Serikat.
24

 

Keterbatsan kekuatan militer Amerika Serikat pada saat itu 

membuat pemerintahan pada saat itu tertekan oleh adanya aksi 

terorisme tersebut. 
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 Pengembangan senjata nuklir dengan alat angkut yang 

mampu menjelajah jauh hingga lintas benua ditambah lagi 

semakin banyaknya negara-negara yang mengembangkan 

senjata nuklir serta secara kebetulan dipimpin oleh pemimpin 

yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat yang 

dikhawatirkan akan memberikan akses senjata nuklir kepada 

teroris  menjadi serangkaian masalah yang dihadapi oleh 

Amerika Serikat saat ini. 
25

  

 Serangan 11 September 2001 silam telah terbukti 

memberikan dampak yang luar biasa tidak hanya bagi 

Amerika Serikat, namun  juga terhadap perkembangan 

keamanan secara internasional (global). Permasalahan 

keamanan dunia setelah perang dingin yang selalu menjadi isu 

utama selama ini adalah munculnya Amerika Serikat sebagai 

negara super power. Terorisme sendiri sebenarnya bukanlah 

sesuatu isu yang baru, bahkan sebelum peristiwa 11 September 

2001 terjadi, menurut Dick Cheney yang pada saat itu 

menjabat sebagai Menteri Pertahanan AS dibawah 

Administratif Clinton (1993), telah membahas terorisme serta 

isu-isu lain seperti perdagangan narkotika dan obat bius, dan 

proliferasi senjata-senjata pemusnah massal  dalam strategi 

pertahanan regional-nya. Meskipun isu terorisme telah lama 

dikenal sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan 

internasioanal  dan kepentingan nasional , ternyata tidak 

membuat Amerika Serikat siap untuk mengantisipasi serangan 

dari kelompok terorisme. Reaksi nyata baik pemerintah 

maupun publik AS yang terkejut dalam peristiwa 11 

September 2001, yang meruntuhkan gedung menara kembar 

WTC (World Trade Center) yang berada tepat di jantung kota 

dan pusat perekonomian New York membuat pemerintahan 

Amerika Serikat pada saat itu belum siap untuk mengantisipasi 

serangan ataupun intervensi dari kelompok terorisme 
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Sebuah pelajaran yang luar biasa besar dari peristiwa 

11/9 adalah bahwa negara lemah (weak states) seperti 

Afganistan, mampu menjadi ancaman besar bagi kepentingan 

nasional negara yang kuat, seperti AS.
26

 Apalagi ancaman 

yang kini dihadapi adalah kelompok-kelompok teroris 

internasional, sehingga AS harus memperkuat hubungan 

kerjasama dengan setiap negara terutama negara-negara yang 

masuk dalam kategori weak states. Karena kemiskinan, 

institusi yang lemah, dan korupsi dapat menyebabkan negara-

negara lemah rentan terhadap jaringan teroris termasuk juga 

peredaran obat-obat terlarang.
27

  

Kelompok terorisme paska penyerangan 11 September 

menjadi model perang baru dimana para kelompok teroris 

tersebut tidak memiliki wilayah kedaulatan dan tindakan yang 

dilakukan oleh kelompok teroris dianggap tidak tepat. 

Diperlukan sebuah strategi baru yang membutuhkan 

determinasi, kesabaran serta fokus yang sangat besar dalam 

upaya memenangkan “perang pertama yang berkecambuk 

pada abad ke 21. 
28

 Dalam NSS (National Security 

Strategy)  2002 pada pemerintahan presiden George W. Bush 

sangat menekankan persoalan khusunya dibidang keamanan. 

Meskipun tidak secara eksplisit, kecenderungan Bush 

mengedepankan pendekatan militer dalam strategi 

keamanannya jelas terlihat. Dalam pidatonya di Westpoint, 

pada 1 Juni 2002, Bush mengemukakan tiga tugas besar AS 

kedepan, yaitu:
29
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1. We will defend the peace by fighting terrorists and 

tyrants. 

2. We will preserve the peace by building good 

relations among great powers. 

3. We will extend the peace by encouraging free and 

open societies on every continent.                   

Arah dan warna kebijakan AS memperlihatkan 

perubahan yang cukup menyolok.  Peristiwa 11 September 

tersebut terbukti memiliki peranan yang besar dalam 

mengubah kepentingan dan tujuan politik luar negeri AS. 

Setidaknya seperti apa yang terlihat dalam Quadrennial 

Defense Review Report 2001 (QDR) yang 

dikeluarkan Deparment of Defense (Departemen Pertahanan 

AS) pada akhir September 2001 menunjukkan perubahan 

orientasi yang besar dalam tujuan-tujuan kebijakan 

pertahanan. Ada empat kebijakan (defense policy goals)
30

 yang 

tercatat dalam laporan tersebut: 

1. Assuring allies and Friends; 

2. Dissuading future military competition; 

3. Deterring threats and coercion against U.S. 

interests; 

4. If deterrence fails, decisively defeating and 

adversary. 

Paska serangan 11 September 2001 terjadi, pada hari 

yang sama presiden Amerika Serikat pada saat itu George W. 

Bush langsung membuat pernyataan tentang keprihatinan dan 

kekecewaannya atas peristiwa pengeboman tersebut. Dalam 

pidatonya ia mengatakan bahwa serangan tersebut bukan 

hanya menyerang Amerika Serikat tetapi juga jantung dan 

jiwa peradaban dunia sehingga masyarakat global harus 

mampu melawan sebuah perang baru yang berbeda. 
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31
 Keinginan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme 

bukanlah sebuah ungkapan kemarahan yang biasa.  

Kesungguhan dalam memerangi kasus terorisme 

Amerika Serikat terlihat jelas ketika kebijakan pemereintahan 

pada saat itu menjadikan “war against terrorism” sebagai 

salah satu bagian dari Strategi Keamanan Nasional Amerika 

Serikat 2002 NSS (National Security Strategy). Upaya 

Amerika Serikat dalam memberantas terorisme ini tidak 

terbatas pada wilayah teritorial Amerika Serikat saja akan 

tetapi juga di negara lainnya yang menjadi tempat 

persembunyian suatu kelompok militan dan teroris. Afganistan 

merupakan salah satu wilayah dimana adanya keinginan 

Amerika Serikat untuk berusaha menangkap dan 

menghancurkan kelompok Taliban dan Al-Qaeda. Hal tersulit 

yang ditemukan dalam memerangi terorisme adalah untuk 

melacak dan menemukan musuh, karena musuh yang dilawan 

bukan lagi negara, tetapi suatu kelompok orang yang 

membentuk jaringan teroris, Amerika Serikat menegaskan 

bahwa dibutuhkan kerjasama yang baik antar negara agar 

kampanye melawan terorisme ini bisa berjalan dengan baik. 

Oleh karena itu didalam NSS (National Security Strategy) 

Amerika Serikat memandang perlu mengadakan perang 

terhadap pemikiran-pemikiran untuk memenangkan 

pertempuran melawan terorisme internasional. Cara-cara yang 

akan dilakukan Amerika Serikat meliputi:  

1. Dengan mempergunakan pengaruh besar Amerika 

Serikat dan bekerjasama dengan negara-negara 

sahabat dan sekutu, Menegaskan bahwa seluruh 

tindakan terorisme adalah “haram” sehingga 

terorisme akan dipandang setara dengan 

perbudakan, pembajakan, serta pembunuhan masal. 
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Dengan demikian tidak ada negara yang dapat 

menghargai atau mendukung prilaku teroris, 

sebaliknya harus ditentang. 

2. Mendukung pemerintahan moderat dan modern 

khususnya dikawasan dengan penganut mayoritas 

muslim, untuk menjamin bahwa tidak ada tempat 

dimana kondisi dan ideologi yang membantu 

kemajuan perkembangan terorisme. 

3. Mengurangi kondisi-kondisi yang menimbulkan 

terorisme dengan cara membuat masyarakat 

internasional untuk fokus terhadap sumber-sumber 

yang menimbulkan kondisi tersebut. 

4. Mempergunakan diplomasi publik yang efektif 

untuk memajukan aliran informasi yang bebas 

untuk membangkitkan harapan-harapan dan 

aspirasi kebebasan dalam lingkungan yang ruled by 

the sponsors of global terorism. 

Dalam merespon seranganan terorisme tanggal 11 

September, kalkulasi kebijakan keamanan, pertahanan, dan 

luar negeri Amerika Serikat dapat dikatakan berubah secara 

signifikan. Respon Amerika Serikat memang cukup keras, 

Presiden Bush menegaskan hal tersebut dengan pernyataannya 

bahwa Amerika Serikat tidak akan membedakan antara teroris 

yang melakukan aksi-aksi ini dan pihak yang melindungi 

mereka.
32

  

Pada 14 September 2001 beberapa hari setelah 

terjadinya pengbeoman World Trade Center milik Amerika 

Serikat, Presiden Bush pada saat itu dalam pidatonya 

mengajak seluruh rakyat Amerika Serikat untuk perang 

melawan terorisme. “Perang tidak akan usai sampai seluruh 

kelompok teroris berjangkauan global itu dilakukan dan 
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bertekuk lutut.”
33

 Bush menyebutkan untuk membuat 

kelompok teroris tunduk dan operasi militer adalah jalan yang 

tidak bisa dihindari. Presiden Bush presiden Amerika Serika 

pada saat itu menunjuk Osama bin Laden dan jaringan Al-

qaeda sebagai target utama untuk dihancurkan serta 

Pemerintahan Afghanistan (Taliban) termasuk dalam daftar 

penyerangan karena telah melindungi A-Qaeda.
34

 

Kekhawatiran Amerika Serikat dapat dilihat dari upaya 

memerangi isu terorisme pemerintahan Amerika Serikat 

dengan mebuat undang-undang dan dikenal dengan nama USA 

Patriot Act. USA Patriot Act sendiri merupakan Undang-

Undang yang dikeluarkan oleh Senat dan Dewan Perwakilan 

Rakyat (Senate and House of Representative) dan telah 

disahkan oleh Presiden Bush pada tanggal 25 Desember 2001. 

Undang-undang ini menyatakan dengan keras menentang 

terorisme, memberikan kekuasaan kepada polisi dan pihak 

intelijen untuk melakukan seluruh tindakan yang dianggap 

perlu demi memerangi terorisme.  

USA Patriot Act juga merupakan Undang-undang  

yang dikeluarkan atas persetujuan kongres untuk melegitimasi 

tindakan-tindakan aparat pemerintah untuk membasmi teroris 

internasional yang bergerak di dalam negeri Amerika. USA 

Patriot Act diperkuat lagi dengan adanya Doktrin Bush. 

Didalamnya mengandung Preemptive Action yang 

menetapkan serangan lebih awal terhadap sasaran-sasaran 

yang diperkirakan menhadi ancaman bagi keamanan nasional 

negara Amerika Serikat. Ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan sesuai dengan undang-undang USA Patriot Act, 

diantaranya
35

 : 

                                                           
33

 Gray, Jerry D. Fakta Sebenernya Tragedi 11 September. 

Jakarta: Sinergi Publishing. 2004. Hal 37 

 
34

 Ibid., Hal 38-40. 
35

 What is the Patriot Act? 

http://www.justice.gov/archive/ll/what_is_the_patriot_act.p

df. Diakses Tanggal 1 Februari 2017 



30 
 

1. Memperbolehkan para penyelidik atau petugas 

hukum yang berwenang untuk menggunakan 

peralatan yang telah disediakan sebelumnya untuk 

beberapa kejahatan terorganisir seperti pengedaran 

obat-obatan terlarang. Peralatan yang dimaksud 

misalnya alat penyadap dan pelacak jejak, selain itu 

para penyelidik juga diberi  wewenang untuk 

menelusuri catatancatatan bisnis yang dulunya 

dianggap privasi seperti rekening Bank dan bon-

bon pembelian dari toko-toko tertentu yang 

menjual peralatan yang dianggap dapat digunakan 

untuk merakit bom.  

2. Dengan adanya Patriot Act, badan-badan penegak 

hukum di tiap wilayah Amerika Serikat dapat 

saling memberi informasi dan melakukan 

kerjasama. Semua badan penegak hukum dari 

petugas polisi biasa hingga agen FBI diwajibkan 

untuk saling bekerjasama karena bagi Patriot Act 

mereka semua berada pada kedudukan yang setara.  

3. Patriot Act akan menyediakan peralatan 

berteknologi tinggi untuk melakukan pelacakan 

dan penyelidikan pada tiap gangguan atau ancaman 

yang dianggap mengarah kepada tindakan teroris. 

Peralatan yang dimaksud termasuk diantaranya 

adalah  persenjataan dan alat-alat yang dapat 

digunakan untuk menunjang penyelidikan. Bahkan 

para penegak hukum dapat meminta bantuan para  

hackers  yang dulunya merupakan musuh mereka 

untuk melacak hackers lain yang dicurigai terlibat 

dalam kegiatan teroris.  

4. Patriot Act akan menambah hukuman bagi para 

pelaku teroris baik yang terlibat langsung dalam 

kegiatan tersebut maupun bagi pihak yang hanya 

membantu atau menyembunyikan keberadaan 

teroris. Bahkan kejahatankejahatan yang dulunya 

dianggap biasa (tidak berhubungan dengan 

kegiatan teroris)  seperti secara  sengaja membakar 
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suatu tempat akan ditambah pula hukumannya. 

Pembelian bahan-bahan yang berbau kimia atau 

peralatan yang dicurigai dapat disalahgunakan 

untuk membuat bom juga diperketat sehingga tidak 

semua orang dapat membelinya secara 

sembarangan. 

Kelompok terorisme semakin menjelma menjadi 

sosok yang menakutkan di dunia internasional, aksi 

penyerangan 11 September 2001 bisa dikatakan awal dimana 

kebangkitan kelompok terorisme. Hal ini dapat dilihat dengan 

adanya tindakan aksi terorisme diluar maupun didalam 

Amerika Serikat pada paska penyerangan tersebut. 

Afghanistan bukanlah satu-satunya wilayah dimana Amerika 

Serikat berusaha menangkap dan menghancurkan kelompok 

Taliban dan Al-qaeda. Tetapi ribuan kelompok teroris yang 

terlatih secara militer dan sebagian besar diantaranya 

merupakan jaringan Al-Qaeda, telah tersebar di berbagai 

kawasan seperti belahan benua Amerika Utara dan Selatan, 

Eropa, Afrika, Timur Tengah, serta Asia.
36

 Timur Tengah 

sendiri merupakan wilayah rawan konflik dan juga letak 

teritorial dikawasan tersebut sangatlah berdekatan, sehingga 

dapat memicu adanya konflik yang berakibat pada terjadinya 

konflik dikawasan tersebut. 

Perberdaan system pemerintahan Amerika Serikat 

sebelum dan sesudah terjadinya serangan 11 September 2001 

pada era pemerintahan presiden Bill Clinton dengan presiden 

Bush adalah terletak pada sistem pemerintahan yang berupaya 

untuk memakmurkan Amerika Serikat namun dengan cara 

yang berbeda. Perbedaan ini terlihat dari masa pemerintahan 

Bill Clinton yang menjunjung tinggi menekankan pada isu-isu 

ekonomi, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta nilai-

nilai demokrasi, perbedaan dapat terlihat karena pada 

pemerintahan presiden Bush cenderung fokus pada kebijakan 

keamanan dan kekuatan militer. 
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B. Arti Penting Timur Tengah Dan Kebijakan 

Luar Negeri Amerika Serikat Di Timur Tengah 

Timur Tengah merupakan kawasan yang kaya dengan 

Sumber Daya Alamnya, banyak negara yang memiliki power 

memperebutkan hasil bumi tersebut. Disamping kepentingan 

Amerika Serikat di Timur Tengah diwilayah tersebut juga 

banyak sekutu Amerika serikat, serta dikawasan tersebut 

memiliki potensi yang bermanfaat bagi Amerika Serikat dan 

juga dikawasan tersebut juga rawan konflik yang sering terjadi 

aksi teror, sehingga Amerika Serikat selalu berupaya untuk 

melindungi negara sekutunya dikawasan Timur Tengah. 

1. Arti Penting Timur Tengah Bagi Amerika Serikat 

Kawasan Timur Tengah sendiri menjadi salah satu 

pusat perhatian kepentingan politik luar negeri Amerika 

Serikat, hal ini dikarenakan Timur Tengah sendiri memiliki 

berbagai potensi yang memberikan manfaat bagi Amerika 

Serikat. Amerika Serikat pada dasarnya telah lebih dalam 

terlibat di Timur Tengah daripada negara-negara besar 

lainnya. Amerika Serikat memiliki kepentingan begitu besar di 

kawasan Timur Tengah karena tanggung jawab global yang 

diemban, terutama pasca Perang Dingin.
37

 Amerika Serikat 

berusaha mempertahankan kepentingan negaranya, 

diantaranya yaitu melindungi kepentingan nasional dari 

berbagai kelompok-kelompok yang mengancam, melindungi 

Israel sebagai sekutu utamanya, menjalin hubungan dengan 

pemerintahan negara-negara Arab moderat. Meskipun 

demikian, kepentingan mendasar Amerika Serikat tetaplah 
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akses minyak di Teluk Persia, counterproliferation, dan 

counterterrorism.
38

 

 Dalam kawasan Timur Tengah itu sendiri cenderung 

dengan adanya konflik di perbatasan perbatasan yang 

berkembang ditimur tengah banyak disebabkan oleh dua 

faktor: pertama, faktor alamiah yaitu konflik perbatasan yang 

disebabkan oleh kondisi perbatasaan yang memungkinkan 

proses migrasi anatar Negara berjalan dengan intensif. Hal ini 

bias dipahami karena area perbatasan antar Negara tidak 

dibatasi oleh alam.
39

 Kedua, artificial yakni konflik perbatasan 

yang disebabkan oleh adanya perubahaan perbatasan 

sebelumnya setelah ada kebijakan baru. Salah satu variable 

yang sangat dominan adalah kebijan pemerintah kolonial yang 

sering kai membuat garis perbatasan dengan menabrak garis-

garis perbatasan alamiah seperti etnis, sungai, gunung. Hal 

inilah yang kemudian menimbulkan gejala separatism daan 

irredentisme, yakni sebuah gejala untuk memisahkan diri dari 

suatu Negara karena perbedaan etnis untuk kemudian 

bergabung dengan Negara lain yang memiliki kesamaan etnis. 

Kasus konflik perbatasan antara iran, Iraq, Kuwait, jordania, 

suria, libanon lebih banyak dikarenakan masalah ini.
40

 

 Merespon yang seringnya terjadi konflik di kawasan 

Timur Tengah Amerika Serikat melakukan ataupun 

memberikan bantuan militer dan ekonomi terhadap negara-

negara yang ada di Timur tengah dengan harapan Amerika 

Serikat dapat melindungi negara sekutu Israel dan dapat 

mengontrol kemanan wilayah Timur Tengah, serta dapat 

memantau perkembangan jalur minyak yang berada di Timur 

Tengah. Negara di Timur Tengah yang pernah menerima 

bantuan dari Amerika Serikat, meliputi : 
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a. Israel  

Amerika Serikat menjamin keamanan Israel sudah 

menjadi bagian tak terpisahkan dari politik luar negeri 

Amerika Serikat. Sebab itu negeri Yahudi tersebut 

setiap tahun tercatat sebagai yang paling banyak 

mengantongi dana bantuan militer AS, yakni sekitar 

3,1 milyar Dollar AS atau 41 trilyun Rupiah. Israel 

juga menerima bantuan ekonomi tahunan terbesar dari 

AS dengan nilai yang sama. 

b. Mesir 

Sejak mengakui kedaulatan Israel, Mesir setiap tahun 

mendapat 1,3 milyar Dollar AS dana bantuan militer 

dari Amerika Serikat. Dari 1979 Hingga kini negeri 

Firaun itu telah mengantongi bantuan sebesar 19 

milyar Dollar AS. Saat yang bersamaan Washington 

juga mengucurkan bantuan ekonomi sebesar 30 milyar 

Dollar AS. 

c. Irak 

Amerika Serikat berkepentingan menjaga stabilitas 

Irak dengan memperkuat militernya. Sebab itu negeri 

dua sungai tersebut mendapat bantuan sebesar 1,2 

milyar Dollar AS per tahun yang berwujud kendaraan 

tempur, artileri berat dan berbagai jenis persenjataan 

konvensional lainnya. Saat yang bersamaan AS juga 

mengucurkan 350 juta Dollar AS buat militer Kurdi 

untuk perang melawan Islamic State. 

d. Yordania 

Awalnya Yordania cuma mendapat 300 juta Dollar AS 

per tahun sebagai bantuan militer. Namun sejak 

Islamic State berkuasa, negeri yang menampung 

banyak pengungsi Suriah itu mendapat tambahan dana 

militer hingga 1 milyar Dollar AS per tahun. Yordania 

sejak tahun 1996 sudah menjadi salah satu sekutu 

terbesar NATO di Timur Tengah.  

Upaya Amerika Serikat disamping mempertahankan 

minyak di Timur Tengah, Amerika Serikat juga dapat dengan 

mudah melindungi negara sekutunya Israel. Dengan kata lain, 
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Amerika Serikat akan selalu ikut serta dalam terjadinya 

konflik yang ada di kawasan Timur Tengah. 

2. Kebijakan Amerika Serikat Atas Timur Tengah 

Mengingat terjadinya tragedi 11 September 2001, 

Amerika Serikat membuat kebijakan tentang memerangi 

terorisme global serta melakukan pencarian pemimpin 

tersangka dari kejadian tersebut dan memusatkan perhatiannya 

khususnya di kawasan Timur Tengah. Kebijakan Amerika 

Serikat di Timur Tengah paska penyerangan 11 September 

2001 menurut Professor Stephen Zunes antara lain
41

: 

a. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam 

militarisasi Timur Tengah. 

Kawasan Timur Tengah memberikan keuntungan 

yang lebih besar dalam mempromosikan teknologi 

persenjataan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, hal 

ini dibuktikan dengan pengiriman ataupun permintaan 

kawasan Timur Tengah dalam persenjataan, bisa 

dikatakan Timur Tengah merupakan pasar yang besar 

dalam penjualan teknologi persenjataan milik Amerika 

Serikat. 

b. Intervensi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. 

Amerika Serikat akan selalu mengintervensi Timur 

Tengah, dan membuat pangkalan militer di kawasan 

tersebut untuk melakukan pengawasan tambang 

minyak milik Amerika Serikat.  

Fenomena paradoks dalam sikap dan tindakan akan 

berimbas pada timbulnya perasaan tidak nyaman yang dialami 

oleh pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Amerika Serikat. 

Ini berarti, dalam konteks kampanye war on terror, Amerika 

Serikat tidak akan memeriksa kesimpangsiuran langkahnya. 

Sebaliknya, Amerika Serikat akan menjalankan sebuah 
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mekanisme yang memungkinkan dirinya mengaktifkan 

maupun mematikan secara selektif kontrol internal atas tindak-

tanduknya di kawasan Timur Tengah khususnya.
42

 

Pada tahun 2011 isu keamanan internasional mengacu 

pada permasalahan terorisme yang berada di kawasan Timur 

Tengah, isu yang telah berkembang menjadi permasalahan 

keamanan dunia. Terjadinya pergolakan Suriah pada tahun 

2011 membuat jutaan pasang mata dunia fokus terhadap isu 

terorisme di wilayah Suriah, pergolakan Suriah ataupun isu 

terorisme yang terjadi di wilayah tersebut tidak hanya dalam 

negara saja, melainkan melebar ke negara tetangga Suriah. 

Letak geografis Suriah yang berdekatan dengan Turki 

memaksa pemerintahan Turki meminta perlindungan terhadap 

sekutu maupun NATO agar daerah teritorialnya dapat 

terlindungi, hal ini dilakukan oleh pemerintahan Turki agar 

tidak ada lagi terjadinya korban yang berjatuhan. Aksi yang 

dilakukan kelompok ISIS yang berada di Suriah telah 

membuat geram pemerintahan Turki, mengingat apa yang 

telah terjadi di lakukan oleh pasukan Suriah yang telah 

menembak jatuh pesawat salah satu jet tempur F-4 milik 

Turki.  

NATO merespon baik atas permintaan perlindungan 

dari Turki, Satu delegasi para pakar militer Turky dan NATO 

pada hari Selasa 27 November 2012 telah datang di Turki 

Selatan untuk melakukan survei  lapangan di  semua tempat 

yang direncanakan akan digelarkan sistem 

pertahanan  penangkis udara Patriot di perbatasan yangdekat 

dengan Suriah.
43

 Amerika Serikat selaku anggota NATO juga 

memberikan sinyal positifnya untuk memberikan bantuan 

militer kepada Turki, dalam pengiriman bantuan militer Rudal 
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Patriot telah disepekati oleh kedua negara tersebut, pengiriman 

bantuan militer Amerika Serika Serikat ini diharapkan dapat 

melindungi negara sekutu dari serangan Suriah, disamping itu 

juga adanya keinginan Amerika Serikat untuk memberantas 

kelompok terorisme di seluruh dunia. 

 Dari penjelasan diatas, dinamika kebijakan pertahanan 

Amerika Serikat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. 

Faktor tersebut diantara lain ialah dengan adanya aksi 

terorisme 11 September 2001 yang berakibat pada hancurnya 

gedung kembar WTC (World Trade Center) milik Amerika 

Serikat membuat pelajaran baru bagi pemerintahan Presiden 

Bush pada saat itu yang dimana aksi individu ataupun 

kelompok dapat membahayakan keamanan suatu negara. Aksi 

ini direspon sangat tegas oleh pemerintahan pada saat itu, 

Amerika Serikat menunjuk bahwa kelompok Al Qaeda harus 

bertanggung jawab atas kejadian tersebut, serta Amerika 

Serikat juga berupaya ingin memberantas kelompok maupun 

aktor terorisme diseluruh dunia. 

 Timur Tengah merupakan kawasan yang rawan 

konflik dan berpotensi dengan lahirnya kelompok terorisme 

yang baru, disamping Amerika Serikat ingin memberantas 

kasus terorisme diseluruh dunia termasuk diwilayah kawsan 

Timur Tengah. Timur Tengah merupakan kawasan yang 

penting bagi Amerika Serikat, karena dikawasan tersebut 

memiliki sumber daya alam yang melimpah serta dikawasan 

Timur Tengah juga banyak negara sekutu dari Amerika 

Serikat.  

 Pada tahun 2011 isu keamanan internasional mengacu 

pada permasalahan terorisme yang berada di kawasan Timur 

Tengah, isu yang telah berkembang menjadi permasalahan 

keamanan dunia. Terjadinya pergolakan Suriah pada tahun 

2011 membuat jutaan pasang mata dunia fokus terhadap isu 

terorisme di wilayah Suriah, dampak daripergolakan di Suriah 

tidak hanya terjadi didalam negaranya saja namun meluas 

kengeara tetangga Suriah. Letak geografis Suriah yang 

berdekatan dengan Turki memaksa pemerintahan Turki 

meminta perlindungan terhadap sekutu dan NATO, Amerika 
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Serikat merespon dengan baik atas permintaan tersebut dan 

membuat  kesepakatan pengiriman bantuan militer Amerika 

Serikat ke negara Turki. 

 

 

 

  


