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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada bulan Juli tahun 1956, Presiden Mesir saat itu, Gamal Abdul 

Nasser, memutuskan untuk menasionalisasikan Suez Canal Company yang 

merupakan perusahaan yang saat itu mengelola Terusan Suez. Keputusan 

ini disebabkan karena Amerika Serikat dan Inggris memutuskan tidak lagi 

memberikan bantuan dana kepada Mesir untuk pembangunan Bendungan 

Aswan, sebagai respon terhadap semakin dekatnya hubungan antara Mesir 

dengan Cekoslovakia dan Uni Soviet. Karena hal ini, Nasser kemudian 

memutuskan untuk mengambil alih Suez Canal Company dengan alasan 

bahwa biaya yang dibayarkan oleh kapal-kapal yang melalui Terusan Suez 

akan cukup digunakan untuk dana pembangunan Bendungan Aswan jika 

dana tersebut terus dikumpulkan. Inggris yang saat itu dipimpin oleh 

Anthony Eden merasa takut ekonominya akan terancam karena dengan 

nasionalisasi Suez Canal Company sekaligus Terusan Suez, akan 

mengakibatkan pasokan minyak dari Teluk Persia untuk Inggris akan 

terganggu.  

 Berbagai upaya diplomasi pun dilakukan. Salah satunya adalah 

Konferensi London yang mencapai kesepakatan untuk membentuk otoritas 

internasional untuk mengoperasikan Terusan Suez (Ashton N. J., 1996). 
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Sayangnya Mesir tidak menyetujui hasil dari Konferensi London tersebut 

sehingga upaya diplomasi ini pun akhirnya gagal. Eden saat itu juga 

sempat meminta bantuan PBB dan Amerika Serikat agar membantu 

Inggris dalam pengambil alihan Terusan Suez melalui invasi militer. 

Namun keinginannya tidak terpenuhi. Dengan demikian, keputusan akhir 

yang diambil oleh Eden adalah merencanakan secara rahasia invasi 

militernya ke Mesir bersama dengan Perancis. Inggris dan Perancis 

kemudian menemukan sekutu yaitu Israel yang memang pada saat itu 

sudah menjadi musuh Mesir. Tujuan dari invasi militer tersebut adalah 

untuk mengambil alih kembali Terusan Suez serta jika memungkinkan 

menjatuhkan Nasser dari jabatannya. Nasser adalah musuh Inggris dan 

perbuatannya harus dihentikan, jika tidak, Nasser akan menggulingkan 

posisi Inggris di Timur Tengah, sebuah wilayah yang penting dikarenakan 

pasokan minyak yang sangat penting bagi kelangsungan hidup nasional 

(Ashton N. J., 1996). 

 Pada tanggal 22 Oktober 1956, perwakilan dari Inggris, Perancis 

dan Israel bertemu secara rahasia untuk merundingkan invasi militer ini di 

Sèvres, Perancis. Dalam pertemuan ini mereka merencanakan skenario dan 

alur invasi militer ke Mesir. Pertemuan ini menghasilkan Protocol of 

Sèvres yang mana disepakati bahwa Israel akan menginvasi wilayah Mesir 

terlebih dahulu, kemudian akan disusul oleh Inggris dan Perancis. Namun 

Inggris dan Perancis akan mengklaim bahwa mereka akan memisahkan 
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pasukan Israel dan Mesir dari satu sama lain padahal hal sebenarnya yang 

akan mereka lakukan adalah mengambil alih kembali Terusan Suez. 

Protocol of Sèvres memuat beberapa poin diantaranya (Shlaim, 1991): 

1. Pasukan Israel meluncurkan serangan dalam skala besar terhadap 

Mesir pada 29 Oktober 1956 malam dengan tujuan mencapai Zona 

Terusan Suez pada hari berikutnya. 

2. Setelah mengetahui serangan tersebut, Pemerintah Inggris dan 

Perancis pada tanggal 30 Oktober 1956 dengan hormat dan secara 

bersamaan membuat dua permohonan kepada Pemerintah Mesir 

dan Pemerintah Israel sebagai berikut: 

A. Untuk Pemerintah Mesir: 

a) menghentikan semua tindakan perang. 

b) menarik semua pasukannya 10 mil dari Terusan Suez 

c) menerima pendudukan sementara posisi-posisi kunci di 

Terusan oleh pasukan Anglo-Perancis untuk menjamin 

kebebasan perjalanan kapal-kapal melalui Terusan Suez 

sampai penyelesaian akhir. 

B. Untuk Pemerintah Israel: 

a) menghentikan semua tindakan perang. 

b) menarik semua pasukannya 10 mil ke arah timur Terusan 

Suez. 

Selain itu, Pemerintah Israel akan diberitahu bahwa 

Pemerintah Prancis dan Inggris telah menuntut Pemerintah 
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Mesir untuk menerima pendudukan sementara posisi-posisi 

kunci di sepanjang Terusan Suez oleh pasukan Anglo-

Perancis. 

Disepakati bahwa jika salah satu Pemerintah menolak, atau 

tidak memberikan persetujuannya, dalam waktu dua belas 

jam pasukan Anglo-Perancis akan campur tangan dengan 

sarana yang diperlukan untuk memastikan bahwa tuntutan 

mereka diterima. 

C. Perwakilan dari tiga pemerintah setuju bahwa Pemerintah Israel 

tidak akan diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang 

diajukan jika Pemerintah Mesir juga tidak memenuhi 

persyaratan tersebut. 

3. Jika Pemerintah Mesir tidak menyetujui permintaan yang diajukan 

sesuai dengan waktu yang ditentukan, Pasukan Anglo-Perancis 

akan meluncurkan operasi militer melawan pasukan Mesir pada 

tanggal 31 Oktober. 

4. Pemerintah Israel akan mengirim pasukan untuk ditempatkan di 

pantai barat Teluk Aqaba dan kelompok pulau Tirane dan Sanafir 

untuk memastikan kebebasan navigasi di Teluk Aqaba. 

5. Israel berjanji untuk tidak menginvasi Yordania selama periode 

operasi melawan Mesir. Tetapi jika pada periode yang sama 

Yordania harus menyerang Israel, Pemerintah Inggris berjanji 

untuk tidak datang membantu Yordania. 
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6. Pengaturan dalam protokol ini harus tetap sangat rahasia. 

7. Operasi akan dimulai setelah kesepakatan ketiga pemerintah. 

 Sesuai dengan hasil pertemuan di Sèvres, pasukan militer Israel 

menginvasi Sinai, yang merupakan wilayah Mesir dekat dengan Terusan 

Suez. Begitu kabar invasi Israel ini tersebar luas, Amerika Serikat, melalui 

resolusi PBB mengajukan bahwa Israel harus segera mengakhiri invasinya 

di Mesir. Resolusi tersebut di veto oleh Inggris dan Perancis. Inggris dan 

Perancis kemudian memerintahkan Israel dan Mesir untuk menarik 

mundur pasukan masing-masing sejauh 16 km dari Terusan Suez. Israel 

menjalankan perintah tersebut namun Mesir menolak. Karena penolakan 

tersebut, maka Inggris dan Perancis pun mengirimkan pasukan militernya 

masing-masing dan mulai menginvasi Mesir untuk mendapatkan kembali 

Terusan Suez. 

  Empat puluh tujuh tahun kemudian, Perdana Menteri Inggris,  

Tony Blair bekerja sama dengan Presiden Bush dari Amerika Serikat 

melakukan invasi militer ke Irak. Amerika Serikat dan Inggris 

membenarkan invasi militer tersebut dengan alasan adanya klaim bahwa 

Saddam Hussein merupakan ancaman bagi dunia dikarenakan memiliki 

senjata pemusnah massal (Cockburn, 2016). Alasan lainnya adalah 

diperlukannya perubahan rezim di Irak karena Saddam Hussein adalah 

seorang diktator yang jahat dan „pembunuh massal‟ dan menjatuhkan 

dirinya dari jabatannya akan menguntungkan rakyat Irak (Cockburn, 

2016). Dalam pidatonya di Cincinnati, Ohio, Presiden Bush mengatakan 
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bahwa, “meskipun ada banyak ancaman di dunia, ancaman dari Irak 

berdiri sendiri” (Bush, President Bush Outlines Iraqi Threat, 2002). Dalam 

pidatonya ini, Presiden Bush juga mengatakan bahwa Irak dan Al-Qaeda 

memiliki tingkat interaksi yang tinggi yang sudah berlangsung selama satu 

dekade. Pimpinan Al-Qaeda juga ada yang diketahui meninggalkan 

Afganistan dan pergi ke Irak. Resolusi yang dikeluarkan oleh Kongres 

Amerika Serikat juga menyatakan bahwa Irak menunjukkan kemampuan 

dan keinginan untuk menggunakan senjata pemusnah massal, terus 

menerus menampung anggota kelompok teroris yang merupakan musuh 

Amerika Serikat dan berpotensi dapat menyediakan senjata pemusnah 

massal kepada kelompok teroris seperti Al-Qaeda untuk digunakan dalam 

serangan mendadak ke Amerika Serikat (Congress, 2002).  

 Sejak April 2002, Tony Blair sudah menegaskan kepada Presiden 

Bush bahwa ia telah siap untuk menjatuhkan Saddam Hussein dari 

jabatannya meskipun tanpa izin dari PBB (Gilligan & Collins, 2011). 

Pemerintah Inggris di bawah Blair juga mempublikasikan dokumen-

dokumen yang menjelaskan ancaman yang dapat ditimbulkan oleh 

keberadaan senjata pemusnah massal di Irak, termasuk juga “the 45 

minutes claims” dimana dijelaskan bahwa Saddam Hussein memiliki 

senjata pemusnah massal yang bisa diluncurkan dalam waktu 45 menit 

setelah perintah diberikan (Gilligan & Collins, 2011). Pemerintah Inggris 

dan Amerika Serikat juga terus menerus mendesak PBB untuk melakukan 

inspeksi senjata terhadap Irak agar senjata pemusnah massal yang diduga 
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dimiliki Irak bisa ditemukan dan segera diamankan. Upaya tersebut 

kemudian menghasilkan Resolusi 1441 yang dikeluarkan oleh Dewan 

Keamanan PBB yang isinya adalah memberikan kesempatan terakhir 

kepada Irak dan Saddam Hussein untuk mematuhi perintah dan kewajiban 

pelucutan senjata (Nations, 2002). 

 Blair mengatakan dalam autobiografinya bahwa serangan di New 

York dan Washington pada 11 September 2001 mengubah pandangan 

dunia mengenai isu keamanan. Blair memahami dampak peristiwa 9/11 

kepada pola pikir orang-orang Amerika dan memiliki pandangan yang 

sama dengan Bush mengenai pentingnya meredakan ancaman dari Islam 

fundamentalis dengan cara menerapkan demokrasi di seluruh Timur 

Tengah (Sharp, 2004). Banyaknya konflik yang memakan korban jiwa 

yang terjadi di Timur Tengah selama Saddam Hussein menjabat sebagai 

pemimpin di Irak adalah alasan mengapa Saddam tidak bisa dibiarkan 

untuk memimpin Irak, menurut Blair. 

 Saddam Hussein kemudian menerima resolusi 1441 yang 

dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dan petugas inspeksi senjata dari 

PBB pun mulai memasuki Irak. Namun ternyata Irak tidak benar-benar 

menerima hal tersebut dengan baik. Hal ini dilaporkan oleh ketua tim 

inspeksi senjata PBB yaitu Hans Blix. Amerika Serikat dan Inggris 

kemudian merespon dengan memberikan Irak waktu hingga tanggal 17 

Maret 2003 untuk mematuhi perintah PBB. Sikap Irak masih tidak 

berubah dan Presiden Bush kemudian mengeluarkan ultimatum pada 
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tanggal 18 Maret 2003 kepada Saddam Hussein agar Saddam dan anak-

anaknya meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam. Karena ultimatum 

tersebut tidak dipatuhi, koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat pun 

memulai invasinya ke Irak dibawah nama Operation Iraqi Freedom. 

Invasi ini berjalan lebih dari satu bulan dan pada tanggal 1 Mei 2003, 

Presiden Bush mengumumkan kemenangan dalam Battle of Iraq. Saddam 

Hussein kemudian berhasil ditangkap pada tanggal 13 Desember 2003. 

Berdasarkan uraian diatas, kedua kebijakan ini memiliki kesamaan 

diantaranya, Inggris sama-sama melaksanakan invasi militer ke negara di 

Timur Tengah dan salah satu tujuan dari invasi militer tersebut adalah 

menjatuhkan pemimpin yang saat itu sedang berkuasa dari jabatannya 

karena dianggap mengancam kepentingan Inggris dan barat. Dalam kasus 

invasi Mesir (1956), Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, dianggap 

membahayakan kepentingan Inggris dengan keputusannya untuk 

menasionalisasikan Terusan Suez yang saat itu merupakan hal penting 

bagi kelangsungan ekonomi Inggris karena dari situlah pasokan minyak 

bumi ke Inggris datang. Inggris yang saat itu juga sedang berada dalam 

posisi telah menolak untuk memberikan bantuan keuangan kepada Mesir 

untuk proyek Bendungan Aswan takut dengan kemungkinan jika Nasser 

akan memblokade kapal-kapal yang akan menuju Inggris sebagai respon 

akan keputusan Inggris serta sebagai tindakan lanjutan setelah dirinya 

menasionalisasikan Terusan Suez.  
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Dalam kasus invasi militer ke Irak (2003), Saddam Hussein selaku 

pemimpin Irak saat itu dianggap sebagai sosok yang berbahaya 

dikarenakan adanya dugaan bahwa Irak sedang mengembangkan senjata 

pemusnah massal serta sedang bekerja sama dengan kelompok teroris Al-

Qaeda yang merupakan kelompok terorisme pelaku peristiwa 11 

September 2001 di Amerika Serikat. Dugaan ini menjadikan Irak sebagai 

negara yang berpotensi membahayakan keamanan internasional dan 

tindakan yang tepat harus segera diambil untuk mengatasi ancaman ini.  

Kedua kebijakan ini mendapatkan perlawanan yang kuat dari 

dalam negeri, baik dari parlemen, kabinet maupun publik. Publik 

menghadiri demonstrasi besar-besaran untuk memprotes kedua kebijakan 

invasi militer ini. Beberapa pejabat pemerintah juga mengundurkan diri 

dari jabatannya saat itu sebagai bentuk protes atas kebijakan ini. 

Popularitas pemerintah juga menurun dikarenakan besarnya tekanan yang 

datang dari kelompok-kelompok oposisi yang memprotes kebijakan 

tersebut. Yang berbeda adalah pada kasus Irak (2003), pemerintah Inggris 

berhasil mendapatkan dukungan parlemen dengan diloloskannya mosi 

pemerintah untuk pelaksanaan invasi militer.  

Invasi militer pun akhirnya tetap dijalankan ke Mesir pada tahun 

1956 dan ke Irak pada tahun 2003. Namun, hasil akhir dari kedua 

kebijakan ini berbeda. Inggris berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan 

dalam invasi militernya ke Irak namun gagal pada saat invasi militer ke 

Mesir dikarenakan besarnya tekanan dari dunia internasional kepada 
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Inggris pada saat itu. Oleh karena itu, kedua kebijakan ini menarik untuk 

dibandingkan mengapa Inggris bisa gagal mencapai tujuannya di Mesir 

namun berhasil di Irak. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan pertanyaan 

penelitian (research question) sebagai berikut: 

“Mengapa kebijakan invasi militer Inggris ke Mesir tahun 1956 gagal 

mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mengambil alih Terusan Suez dan 

menjatuhkan Nasser dari jabatannya; sedangkan kebijakan invasi militer 

Inggris ke Irak tahun 2003 berhasil mencapai tujuan yang diinginkan 

yaitu: menjatuhkan Saddam Hussein dari jabatannya, membebaskan rakyat 

Irak dari rezimnya yang otoriter dan melucuti sencata pemusnah massal di 

Irak?” 

C. Kerangka Pemikiran 

Teori Decision Making Process 

 Foreign policy atau kebijakan luar negeri adalah strategi atau 

tindakan yang direncanakan dan dikembangkan oleh pengambil keputusan 

di sebuah negara yang ditujukan kepada negara lain atau entitas 

internasional yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam 

kepentingan nasional (Plano & Olton, 1969). Kebijakan luar negeri 

tertentu yang dilakukan oleh suatu negara mungkin merupakan hasil dari 

inisiatif oleh negara tersebut atau mungkin merupakan reaksi terhadap 

inisiatif yang dilakukan oleh negara lain (Plano & Olton, 1969).   
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  Menurut William D. Coplin, tindakan politik luar negeri dipandang 

sebagai akibat dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pengambil 

keputusan luar negeri. Pertimbangan yang pertama adalah, kondisi politik 

dalam negeri; kedua, kondisi ekonomi dan militer di negara tersebut dan 

ketiga, konteks internasional, yakni situasi di negara yang menjadi politik 

luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan 

permasalahan yang dihadapi (Coplin & Marbun, 1992). 

   Berikut ini adalah bagan yang mengilustrasikan bagaimana faktor-

faktor tersebut saling berinteraksi untuk menghasilkan tindakan politik luar 

negeri: 

Bagan 1.1  

Teori Decision Making Process 
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Sumber: William D. Coplin & Marsedes Marbun, Pengantar Politik 

Internasional Suatu Telaah Teoritis, Sinar Baru, Bandung, 1992 

 

1. Kondisi politik dalam negeri 

 Politik dalam negeri merupakan salah satu hal yang mempengaruhi 

politik luar negeri suatu negara karena pengambilan keputusan politik luar 

negeri merupakan hasil interaksi antara pengambil keputusan dan aktor 

politik dalam negeri. Kondisi politik dalam negeri mampu mendorong 

politik luar negeri untuk memenuhi tujuan yang sesuai dengan 

kepentingan dalam negeri. Wiliam D. Coplin menyebut aktor-aktor politik 

dalam negeri dengan policy influencers. Menurut Coplin, terdapat empat 

tipe policy influencers yaitu: bureaucratic influencer, partisan influencer, 

interest influencer, interest influencer dan mass influencer. Bureaucratic 

influencer merupakan individu atau organisasi dalam lembaga pemerintah 

yang membantu pembuat keputusan untuk menyusun dan melaksanakan 

politik luar negeri. Partisan influencer merupakan kelompok yang 

bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan masyarakat menjadi tuntutan 

politis. Interest influencer terdiri dari sekelompok individu yang memiliki 

kepentingan yang sama. Mass influencer merujuk pada opini publik yang 

dibentuk oleh media massa (Coplin & Marbun, 1992). 

 Kebijakan Inggris untuk melakukan invasi militer ke Mesir pada 

tahun 1956 mendapatkan perlawanan yang kuat dari kubu oposisi yang 

saat itu adalah Partai Buruh di parlemen. Ketua kubu oposisi, Hugh 
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Gaitskell, merasa tidak mendapatkan informasi mengenai detail rencana 

invasi militer ke Mesir. Dalam pidato oposisinya di parlemen tanggal 31 

Oktober 1956, Gaitskell menyampaikan bahwa kubunya tidak dapat 

mendukung tindakan yang telah diambil pemerintah dan bahwa dirinya 

merasa terikat oleh konstitusi yang ada untuk menentang kebijakan 

tersebut. 

 Kebijakan Inggris untuk melakukan invasi militer ke Irak tahun 

2003 mendapat persetujuan dari parlemen melalui voting. Mosi 

pemerintah untuk melakukan invasi militer mendapatkan 412 suara 

menyatakan setuju dan 149 suara menyatakan tidak setuju atas kebijakan 

tersebut. 

2. Kondisi ekonomi dan militer 

 Kondisi ekonomi dan kekuatan militer suatu negara juga menjadi 

bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan sebelum merumuskan politik 

luar negeri. Terdapat dua dimensi ekonomi yang relevan dengan 

penyusunan politik luar negeri yaitu: kapasitas produksi ekonomi dan 

kebergantungan ekonomi kepada perdagangan dan finansial internasional 

(Coplin & Marbun, 1992). Kekuatan militer tidak hanya berkaitan dengan 

jumlah tentara, kualitas perlengkapan dan tingkat keterlatihan, akan tetapi 

juga bergantung pada tingkat dukungan luar negeri serta peran angkatan 

bersenjata dalam memelihara stabilitas dalam negeri (Coplin & Marbun, 

1992). Kondisi perekonomian dan militer yang semakin baik bisa 
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menjadikan suatu negara akan mampu menyeimbangkan antara 

kepentingan nasional dengan kapabilitasnya (Winarno, 2011). 

 Pada tahun 1956, perekonomian Inggris masih belum begitu stabil 

dikarenakan pasca Perang Dunia II. Inggris banyak bergantung kepada 

Terusan Suez demi kelancaran pasokan minyak bumi ke negaranya. 

Pasukan yang diterjunkan oleh Inggris pada invasi ke Mesir pada tahun 

1956 merupakan pasukan yang terlatih dengan baik, berpengalaman dan 

memiliki moral yang baik namun harus mengalami pembatasan ekonomi 

dan teknologi yang disebabkan oleh penghematan pasca perang (Varble, 

The Suez Crisis, 2003). Pada saat invasi, Inggris tidak membentuk aliansi 

militer dan tidak mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat yang 

merupakan negara superpower pasca Perang Dunia II. Inggris berkolusi 

dengan Israel dan Perancis dalam melaksanakan invasi tersebut. 

 Tahun 2003, ekonomi Inggris merupakan salah satu yang terbaik 

dan terkuat di Uni Eropa. Uni Eropa memprediksi ekonomi Inggris akan 

tumbuh 2,2% pada tahun 2003 dan 2,6% tahun 2004 (Osborn, 2003). 

Angka pengangguran Inggris pada tahun 2003 adalah sebesar 5,1% dan 

tingkat inflasi sebesar 1.9%, merupakan angka yang rendah di antara 

negara-negara Uni Eropa lainnya (Osborn, 2003). Pada saat invasi militer 

ke Iraq tahun 2003, Inggris menerjunkan sebanyak 45.000 pasukan 

ditambah lagi dengan adanya aliansi yang terbentuk dengan Amerika 

Serikat, Australia dan Polandia. 

3. Konteks internasional 
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 Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks 

internasional terhadap politik luar negeri suatu negara yaitu: geografis, 

ekonomis dan politis (Coplin & Marbun, 1992). Dalam hal ini, lingkungan 

internasional setiap negara berdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam 

kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu; dan juga hubungan-

hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara lain 

(Coplin & Marbun, 1992). Aliansi-aliansi juga bisa berdampak besar 

terhadap anggotanya dan bukan anggotanya, terutama apabila aliansi itu 

menyangkut pasukan-pasukan yang berada di wilayah asing (Coplin & 

Marbun, 1992). 

 Inggris melakukan invasi militer ke Mesir pada tahun 1956 

dikarenakan Inggris ingin mengambil alih Terusan Suez yang telah 

dinasionalisasikan oleh Mesir. Terusan Suez merupakan hal penting bagi 

kelangsungan ekonomi Inggris saat itu. Aksi invasi militer Inggris ini tidak 

didukung oleh Amerika Serikat yang lebih memilih menyelesaikan 

masalah dengan cara diplomasi. Negara-negara Persemakmuran Inggris 

juga tidak ada yang menginginkan invasi militer sebagai jalan untuk 

menyelesaikan masalah. Negara-negara yang tidak terpengaruh secara 

langsung dengan nasionalisasi Terusan Suez seperti Kanada, tidak ingin 

terlibat dengan krisis ini; dan negara-negara yang terpengaruh secara 

langsung seperti Australia dan New Zealand ingin menyelesaikan masalah 

ini dengan cara damai (Shelby, 2006). 
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 Invasi militer Inggris ke Irak pada tahun 2003 dilakukan karena 

Inggris memandang bahwa Irak adalah negara yang berbahaya bagi 

keamanan internasional dikarenakan adanya dugaan kepemilikan senjata 

pemusnah massal oleh Irak. Selain itu hal lain seperti Irak yang diduga 

bekerja sama dengan Al-Qaeda dan rezim Saddam Hussein yang otoriter 

juga dijadikan alasan dibenarkannya invasi tersebut. Pasukan Inggris 

kemudian bersama-sama dengan pasukan dari Amerika Serikat, Australia, 

Polandia, Spanyol, Portugal dan Denmark melaksanakan invasi militer ke 

Irak. 

D. Hipotesa 

Berdasarkan permasalahan dan kerangka teori yang digunakan, dapat 

disusun hipotesa sebagai berikut: 

 Kebijakan invasi militer Inggris ke Mesir tahun 1956 gagal 

mencapai tujuan yang ditetapkan karena:  

a. kondisi politik dalam negeri: dimana kebijakan tersebut tidak didukung 

oleh kubu oposisi di parlemen;  

b. kondisi ekonomi dan militer yang belum stabil pasca Perang Dunia II 

dan tidak adanya aliansi dengan Amerika Serikat selaku negara 

superpower pasca Perang Dunia II; dan  

c. konteks internasional dimana negara-negara seperti Amerika Serikat 

dan negara-negara Persemakmuran Inggris lebih mendukung cara 

perdamaian untuk menyelesaikan konflik tersebut. 
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 Sedangkan kebijakan invasi militer Inggris ke Irak pada tahun 

2003 berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan karena:  

a. kondisi politik dalam negeri yang mendukung kebijakan tersebut 

dimana parlemen meloloskan mosi pemerintah untuk melakukan invasi 

militer ke Irak;  

b. kondisi ekonomi dan militer yang stabil dan baik ditambah dengan 

adanya aliansi dengan Amerika Serikat; dan  

c. konteks internasional dimana invasi militer tersebut sejalan dengan 

kepentingan negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia dan 

Polandia. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

- menyusun perbandingan dua kebijakan luar negeri Inggris yaitu: invasi 

Suez/Mesir dibawah pemerintahan Anthony Eden pada tahun 1956, 

dan invasi Irak pada tahun 2003 dibawah pemerintahan Tony Blair;  

- menganalisis mengapa kebijakan invasi militer Inggris ke Mesir gagal 

mencapai tujuan yang ditetapkan sedangkan invasi militer ke Irak 

berhasil;  

- membandingkan dua kebijakan invasi Inggris yaitu invasi militer 

Inggris ke Mesir (1956) dan Irak (2003). 
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F. Jangkauan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Anthony 

Eden tahun 1955-1957 dan pemerintahan Perdana Menteri Tony Blair 

tahun 1997-2007. 

G. Metode Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana 

penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik 

pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari literatur 

yang berhubungan dengan permasalahan diatas kemudian disertai dengan 

analisa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang didapatkan dari berbagai literatur dalam berbagai sumber 

seperti buku-buku, media online dan situs-situs internet yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini akan terdiri dari Bab I, 

yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, 

hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. Kemudian Bab II berisi pembahasan kebijakan 

Inggris untuk melakukan invasi militer ke Suez/Mesir pada tahun 1956 

beserta analisis dan pembuktian hipotesa. Bab III berisi pembahasan 

kebijakan Inggris untuk ikut serta dalam invasi militer ke Irak bersama 

Amerika Serikat pada tahun 2003 beserta analisis serta pembuktian 

hipotesa. Bab IV berisi kesimpulan dan temuan penelitian ini. 


