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BAB III 

KEBIJAKAN INVASI MILITER INGGRIS KE IRAK TAHUN 

2003 

 Dalam bab ini akan dijelaskan sekilas bagaimana Inggris dikala berada 

dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Tony Blair. Selanjutnya akan dijelaskan 

mengenai invasi militer Inggris ke Irak pada tahun 2003 dari awal hingga 

akhirnya invasi tersebut berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Di bagian 

akhir akan dijelaskan mengenai kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan 

militer serta konteks internasional yang menjadi indikator keberhasilan kebijakan 

invasi militer tersebut.  

A. Inggris dibawah Pemerintahan Tony Blair 

 Tony Blair adalah Perdana Menteri dengan masa jabatan paling 

lama dari Partai Buruh. Blair menjabat sebagai Perdana Menteri sejak 2 

Mei 1997 menggantikan John Major. Tony Blair mempelajari ilmu hukum 

di Universitas Oxford dan kemudian menjadi seorang pengacara setelah 

menyelesaikan studinya. Blair bergabung dengan Partai Buruh pada tahun 

1975 dan kemudian terpilih sebagai anggota parlemen untuk Sedgefield 

pada tahun 1983. Pada tahun 1994, dirinya terpilih sebagai 

pemimpin/ketua Partai Buruh setelah pemimpin sebelumnya, John Smith 

meninggal dunia. Partai Buruh yang dipimpinnya kemudian memenangkan 

pemilihan umum pada tahun 1997 dengan suara mayoritas 179.  
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 Salah satu pencapaiannya yang paling signifikan selama menjabat 

sebagai Perdana Menteri dalam periode pertama adalah ditandatanganinya 

Perjanjian Belfast atau lebih dikenal dengan nama The Good Friday 

Agreement, dimana dalam perjanjian tersebut Pemerintah Inggris dan 

Irlandia menyetujui susunan yang damai dan demokratik untuk 

pemerintahan di Irlandia Utara serta lembaga politik baru untuk provinsi 

tersebut. 

 Dalam urusan luar negeri, Blair percaya bahwa Inggris harus lebih 

terlibat dalam dunia internasional. Keyakinannya ini terlihat dari 

keterlibatan Inggris dalam beberapa konflik internasional seperti, 

pengeboman Irak tahun 1998, Perang Kosovo tahun 1998-1999 dan 

konflik di Sierra Lone tahun 2000. Blair juga dikenal dengan doktrinnya 

yang disampaikan dalam pidatonya di Chicago tahun 1999. Pidato tersebut 

menunjukkan pandangan Blair tentang dunia kontemporer dimana 

isolasionisme bukanlah sebuah pilihan lagi (Garnett, Mabon, & Smith, 

2018). Dalam pidato tersebut, Blair menyatakan: 

“Suka ataupun tidak, kita semua adalah internasionalis sekarang. Kita 

tidak dapat menolak untuk berpartisipasi di pasar global jika ingin negara 

kita makmur. Kita tidak dapat mengabaikan ide-ide politik baru di negara 

lain jika kita ingin berinovasi. Kita tidak dapat berpaling dari konflik dan 

pelanggaran hak asasi manusia di negara lain jika kita ingin negara kita 

tetap aman.” (Blair, 1999) 
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 Dalam segi ekonomi, Tony Blair berhasil meningkatkan ekonomi 

Inggris dan menjadikan Inggris sebagai salah satu negara penting di Eropa 

dikarenakan kebijakan ekonomi dan keuangan yang diterapkannya menuai 

kesuksesan. Bank of England diberikan kebebasan untuk menetapkan nilai 

bunga dasar mata uang Inggris secara otonom. Untuk membuktikan bahwa 

Partai Buruh akan menjalanan kebijakan ekonomi yang sehat, Blair 

berjanji untuk tidak menaikkan pajak atau melebihi pedoman pengeluaran 

yang telah ditetapkan oleh Partai Konservatif yang menjadi anggaran 

untuk dua tahun pertama masa pemerintahan Partai Buruh (Kramer, 2003). 

 Blair juga bertekad untuk mereformasi tenaga kerja Inggris. Blair 

pernah menyatakan sebelumnya bahwa dirinya ingin Inggris menjadi 

negara dengan ekonomi kreatif nomor satu di dunia, bahwa dirinya ingin 

tenaga kerja Inggris untuk memenangkan persaingan di dunia internasional 

dengan kreatifitas serta bakat. Blair kemudian fokus kepada investasi 

dalam bidang pendidikan serta program pengembangan tenaga kerja. 

Dengan demikian, Inggris kemudian berhasil mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang diinginkan, kestabilan nilai mata uang serta berkurangnya 

tingkat pengangguran. 

 Blair dan Partai Buruh kemudian terpilih untuk memerintah Inggris 

di periode kedua pada tahun 2001. Partai Buruh memenangkan mayoritas 

167 kursi di parlemen.  

 Serangan terorisme pada tanggal 11 September 2001 kemudian 

terjadi di Amerika Serikat. Dunia internasional pun memberikan kecaman 
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atas serangan tersebut sekaligus ucapan bela sungkawa kepada korban jiwa 

yang ada di Amerika Serikat. Tony Blair merespon peristiwa tersebut 

dengan pidatonya sebagai berikut: 

“Kami memberikan solidaritas, simpati dan doa-doa kami kepada Presiden 

Bush beserta rakyat Amerika Serikat. Peristiwa ini bukanlah peperangan 

antara Amerika Serikat dan terorisme tetapi juga perang antara dunia yang 

bebas dan demokrasi dengan terorisme. Karena itu kami di sini akan 

berdiri bahu-membahu dengan teman-teman di Amerika Serikat pada 

masa-masa tragedi ini dan kami tidak akan beristirahat sampai kejahatan 

diusir dari dunia ini.” (Blair, 2001) 

 Dalam periode keduanya ini jugalah Blair mengambil keputusan 

untuk mengirim angkatan bersenjata Inggris dan melakukan invasi militer 

ke Irak pada tahun 2003. Menurut Blair, Irak adalah negara yang 

berbahaya bagi keamanan Inggris serta keamanan internasional 

dikarenakan rezim otoriter Saddam Hussein yang menyebabkan banyak 

konflik serta korban jiwa seperti dalam Perang Irak-Iran dan Perang Teluk. 

Selain itu juga timbul dugaan bahwa Irak sedang mengembangkan senjata 

pemusnah massal dikarenakan Irak sempat menolak tim inspeksi senjata 

PBB untuk masuk ke negaranya. 

 Invasi militer tersebut kemudian dilaksanakan pada tanggal 20 

Maret 2003 dan kemenangan atas Irak pun diumumkan pada tanggal 1 Mei 

2003. Invasi tersebut berhasil mencapai tujuannya yaitu, menjatuhkan 

rezim Saddam Hussein dan melucuti senjata pemusnah massal di Irak. 
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 Pasca invasi tersebut selesai, ternyata tidak ditemukan senjata 

pemusnah massal di Irak yang awalnya merupakan salah satu klaim yang 

mendasari invasi militer ini. Hal ini bersama dengan legalitas keterlibatan 

Inggris dalam Perang Irak kemudian membuat Tony Blair yang dulunya 

sebagai sosok yang populer kemudian menjadi sosok yang suka memecah 

belah. 

 Meski demikian, Tony Blair dan Partai Buruh kemudian kembali 

terpilih untuk memerintah Inggris dalam periode ketiga. Namun kursi 

mayoritas untuk Partai Buruh di parlemen menurun dari yang awalnya 167 

kursi menjadi 66 kursi saja. Blair kemudian mengumumkan bahwa dirinya 

tidak akan maju sebagai Perdana Menteri untuk periode keempat dan 

mengundurkan diri pada tanggal 27 Juni 2007. Setelah pengunduran 

dirinya, Blair kemudian diangkat sebagai Utusan Perdamaian Timur 

Tengah atas nama PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat dan Rusia. Tony 

Blair juga dikabarkan sempat diajukan sebagai kandidat Presiden Uni 

Eropa. 

B. Invasi Militer Inggris ke Irak tahun 2003 

 Peristiwa 11 September 2001, yang terdiri dari pembajakan 

pesawat penumpang dan serangkaian serangan bunuh diri, merupakan 

tragedi terorisme paling besar yang terjadi di Amerika Serikat. Peristiwa 

ini mengubah pola pikir Amerika Serikat dan dunia tentang terorisme dan 

radikalisme. Negara-negara yang melindungi dan menolong teroris adalah 
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musuh potensial dan sebuah tindakan haruslah diambil demi keamanan 

internasional. 

 Pada tanggal 29 Januari 2002, Presiden Bush dalam pidatonya 

menyatakan bahwa: pemerintah Irak yang menunjukkan permusuhannya 

terhadap pemerintah Amerika Serikat, tengah berusaha untuk 

mengembangkan senjata pemusnah massal selama lebih dari satu dekade, 

telah menggunakan gas racun untuk membunuh ribuan warga negaranya 

sendiri dan menolak untuk mengizinkan diadakannya inspeksi senjata 

(Bush, President Delivers State of the Union Address, 2002). Dalam 

pidatonya ini juga, Bush menyebut Irak—bersama dengan Iran dan Korea 

Utara sebagai axis of evil/poros kejahatan yang bertujuan untuk 

mengancam keamanan dunia (Bush, President Delivers State of the Union 

Address, 2002). Pada tanggal 19 September 2002, Presiden Bush 

menyampaikan kepada publik bahwa perubahan rezim adalah kebijakan 

yang akan diambil pemerintahaannya terhadap Irak. Kebijakan tersebut 

merupakan bagian dari resolusi Irak yang disampaikan Bush kepada 

Kongres. Lebih lanjut Bush menyatakan, „Dewan Keamanan PBB harus 

bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris dan pihak-pihak terkait 

lainnya untuk mengirim pesan yang jelas bahwa kami mengharapkan 

Saddam untuk melucuti senjatanya.‟ (Bush, President Bush Send Iraq 

Resolution to Congress Today, 2002). Pada pidato lainnya tanggal 7 

Oktober 2002 di Ohio, Bush menyatakan bahwa perubahan rezim adalah 
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satu-satunya cara yang pasti untuk menghilangkan ancaman bagi Amerika 

Serikat. 

 Sebelum peristiwa 9/11, hubungan antara Amerika Serikat dan 

Inggris berjalan dengan baik namun tidak sedekat hubungan ketika Bill 

Clinton masih menjabat sebagai presiden. Ketika George W. Bush 

kemudian menggantikan Clinton, pemerintah Inggris dibawah Tony Blair 

merasa tertekan atas sikap sepihak Bush berkaitan dengan beberapa 

kesepakatan seperti Kesepakatan Kyoto dan beberapa perjanjian kontrol 

persenjataan yang sudah lama ada (Sharp, 2004). Pemerintah Bush juga 

merasa khawatir atas antusiasme Blair untuk memperbesar NATO dan 

khususnya dalam upayanya untuk menjalin persahabatan dengan Rusia 

dibawah pemerintahan Vladimir Putin (Sharp, 2004).  

 Peristiwa 9/11 kemudian membawa hubungan antara Blair dan 

Bush menjadi semakin dekat, bahkan lebih dekat jika dibandingkan 

dengan hubungan Blair dan Clinton (Sharp, 2004). 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). Pasca peristiwa 9/11, 

Tony Blair juga menekankan adanya hubungan antara senjata pemusnah 

massal dan ancaman terorisme (Kennedy-Pipe & Vickers, 2007). Blair 

mengatakan dalam autobiografinya bahwa serangan di New York dan 

Washington pada 11 September 2001 mengubah pandangan dunia 
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mengenai isu keamanan. Lebih lanjut Blair mengatakan bahwa setelah 

serangan tersebut, sifat ancaman keamanan bagi suatu negara berubah: 

dari tingkat yang rendah, ke tingkat yang sangat penting; dari yang bisa 

ditangani tepat waktu, ke yang mendesak, segera dan dominan (Blair, 

2010). Negara-negara yang pemerintahannya dulu tidak disukai tetapi 

masih ditoleransi menjadi musuh potensial untuk dihadapi, diubah 

sikapnya ataupun diubah pemerintaannya (Blair, 2010). 

 Tony Blair menganggap bahwa Irak merupakan salah satu negara 

yang berpotensi untuk mengancam keamanan Inggris dan keamanan 

internasional. Menurut Blair, Irak akan menjadi negara yang lebih baik 

jika Saddam Hussein tidak lagi duduk di kursi kekuasaan (Blair, 2010). 

Dalam bukunya, Blair memaparkan bahwa banyaknya konflik yang 

memakan korban jiwa, seperti Perang Iran-Irak dan Perang Teluk, selama 

masa pemerintahan Hussein sebagai alasan mengapa Saddam Hussein 

tidak bisa dibiarkan untuk memimpin Irak. Pemerintahan Saddam Hussein, 

secara internal, merupakan sumber kebrutalan dan penindasan; dan secara 

eksternal, penyebab ketidakstabilan dan konflik (Blair, 2010). Selain itu, 

Saddam Hussein yang saat itu menolak untuk bekerja sama dengan PBB 

dalam hal perlucutan senjata juga menjadi dasar lahirnya klaim bahwa Irak 

memang sedang mengembangkan senjata pemusnah massal dan 

bekerjasama dan membantu kelompok teroris Al-Qaeda, yang merupakan 

pelaku serangan 9/11 di Amerika Serikat. Fakta ini memberikan dasar 
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yang jelas untuk menilai bahwa Hussein memang merupakan ancaman dan 

melanggar resolusi PBB (Blair, 2010). 

 Blair menguraikan tiga alasan utama perlunya intervensi ke Irak 

kepada publik. Yang pertama, ancaman dari kepemilikan dan tekad 

Saddam Hussein untuk mengembangkan senjata pemusnah massal. Kedua, 

adanya dugaan hubungan antara Saddam Hussein dengan kelompok teroris 

intenasional, khususnya Al-Qaeda.  Ketiga, adanya keprihatinan atas 

pelanggaran hak asasi manusia di Irak dibawah rezim Saddam Hussein. 

Bagi Blair, semua alasan diatas berarti bahwa Irak bukan saja merupakan 

ancaman keamanan baik secara regional maupun interasional, tetapi juga 

merupakan ancaman keamanan bagi rakyatnya sendiri (Kennedy-Pipe & 

Vickers, 2007). 

 Pemerintahan Tony Blair kemudian merilis dokumen intelijen 

tentang keberadaan senjata pemusnah massal di Irak pada bulan September 

2002. Dokumen tersebut menyatakan bahwa Irak mencari pasokan 

uranium dalam jumlah besar dari Afrika dan tidak diragukan lagi Saddam 

Hussein sedang melanjutkan produksi senjata biologi dan kimia di 

negaranya (Hughes, 2005). Lebih lanjut, dokumen tersebut juga 

menyatakan “intelijen menunjukkan bahwa sebagai bagian dari 

perencanaan militer Irak, Saddam bersedia menggunakan senjata kimia 

dan biologi.” (Hughes, 2005). Dalam dokumen tersebut juga diklaim 

bahwa senjata pemusnah massal tersebut dapat diluncurkan dalam waktu 

45 menit setelah perintah diberikan. Dokumen intelijen ini dipublikasikan 
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dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa Irak merupakan ancaman bagi 

keamanan negara. 

 Pada bulan yang sama, Blair dan Presiden Bush mendiskusikan 

ancaman senjata pemusnah massal di Irak disebuah pertemuan di Camp 

David, Maryland. Pada kesempatan tersebut, Blair menyatakan bahwa 

ancaman tersebut nyata dan kebijakan untuk tidak melakukan apapun 

bukan jalan keluar yang harus diambil (Ayers, 2007). Blair juga 

mengatakan bahwa PBB harus menjadi cara untuk mengatasi masalah ini, 

bukan malah menghindarinya dan bahwa senjata pemusnah massal di Irak 

merupakan ancaman besar bagi seluruh dunia (Ayers, 2007). Pernyataan 

Blair ini mengisyaratkan awal dari upaya Amerika Serikat dan Inggris 

untuk menekan PBB agar bertindak atas Irak (Ayers, 2007). 

 Pada bulan November 2002, Dewan Keamanan PBB dengan suara 

bulat mengeluarkan resolusi 1441, yang memerintahkan Saddam Hussein 

untuk menerima kembali tanpa syarat petugas inspeksi senjata dari PBB, 

jika resolusi ini ditolak maka Irak akan menghadapi „konsekuensi yang 

serius‟ (Hughes, 2005). Ketika resolusi ini diterima, sepuluh hari 

kemudian, petugas inspeksi senjata PBB mulai memasuki Irak. Ketua tim 

inspeksi senjata PBB, Hans Blix, melaporkan bahwa Irak tampaknya tidak 

benar-benar menerima permintaan perlucutan senjata oleh PBB. Pada 

tanggal 7 Maret 2003, Blix kemudian mencoba untuk menunda perang 

dengan meminta tambahan waktu untuk memverifikasi kepatuhan Irak 

terhadap resolusi PBB yang kemudian direspon oleh Amerika Serikat dan 
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Inggris dengan memberikan batas waktu hingga tanggal 17 Maret 2003 

kepada Irak untuk mematuhi perintah PBB (Hughes, 2005). Pada tanggal 

18 Maret 2003, Presiden Bush mengeluarkan ultimatum kepada Saddam 

Hussein yang menyatakan bahwa Hussein dan anak-anaknya harus 

meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam (Hughes, 2005). Ketika ultimatum 

tersebut tidak dipatuhi, invasi ke Irak dibawah nama Operation Iraqi 

Freedom pun dimulai pada jam 2.30 pagi waktu Baghdad. Pada tanggal 1 

Mei, Presiden Bush menyatakan kemenangan dalam “Battle of Iraq”. 

 Tony Blair mengumumkan invasi tersebut kepada publik Inggris 

dalam pidatonya sebagai berikut: 

“Pada hari Selasa malam saya memberi perintah agar pasukan Inggris ikut 

serta dalam invasi militer di Irak. Malam ini, para pasukan Inggris 

dikerahkan melalui udara, darat dan laut. Misi mereka adalah untuk 

menyingkirkan Saddam Hussein dari kekuasaannya dan melucuti senjata 

pemusnah massal di Irak.” 

 Invasi militer tersebut berhasil menjatuhkan rezim Saddam 

Hussein dan membuatnya melarikan diri ke luar Bagdad. Saddam Hussein 

kemudian berhasil ditangkap pada tanggal 13 Desember 2003 dan 

dieksekusi mati tiga tahun kemudian. 

C. Kondisi Politik Dalam Negeri 

 Opini publik di Inggris selama krisis Irak menunjukkan bahwa 

publik akan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengerahkan militer 

dalam mengatasi konflik dengan Irak jika disetujui oleh Dewan Keamanan 
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PBB. Dalam survey yang dilakukan oleh Ipsos MORI pada September 

2002, 71% warga Inggris setuju pada keputusan pemerintah jika Dewan 

Keamanan PBB juga setuju dan 61% juga berpendapat sama dalam survey 

yang diadakan pada bulan Januari 2003 (MORI, Possible War with Iraq - 

the Public View, 2002). Selanjutnya dalam survey lain yang diadakan di 

awal bulan Maret 2003, menunjukkan hasil bahwa 75% responden 

mendukung invasi militer ke Irak jika ditemukan bukti bahwa Irak benar-

benar memiliki senjata pemusnah massal dan ada persetujuan dari PBB 

(MORI, War with Iraq, 2003). Jika tidak ada bukti dan persetujuan dari 

PBB, 27% responden tetap mendukung invasi tersebut (MORI, War with 

Iraq, 2003). Survey terakhir yang dilakukan pada bulan Maret 2003 

sebelum invasi militer dilaksanakan menunjukkan hasil bahwa 48% 

responden mendukung invasi militer tersebut jika ditemukan bukti bahwa 

Irak memiliki senjata pemusnah massal dan ada persetujuan dari PBB 

(MORI, Iraq, The Last Pre-War Polls, 2003). Ketika muncul pertanyaan 

„apakah anda menyetujui/tidak menyetujui cara Perdana Menteri Tony 

Blair menangani situasi ini?‟ responden menjawab sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Survey Iraq, The Last Pre-War Polls 21 Maret 2003 
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Sumber: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/iraq-last-pre-war-

polls 

 Publik Inggris bersikap skeptis terhadap kebijakan luar negeri 

pemerintah dan Perdana Menteri Blair. Karakteristik umum opini publik di 

Inggris menunjukkan bahwa publik Inggris memahami perlunya campur 

tangan terhadap sebuah rezim dan penggunaan kekuatan militer dalam 

situasi tertentu, namun, terlepas dari itu, publik masih meminta bukti lebih 

lanjut apakah penggunaan kekuatan militer benar-benar diperlukan seperti, 

apakah benar Irak memiliki senjata pemusnah massal atau melalui 

persetujuan dari PBB (Stuchlik, 2004).  
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 Dikarenakan minimnya kepercayaan dari publik, pemerintah 

Inggris kemudian mempublikasikan dokumen tentang potensi ancaman 

dari Irak pada bulan September 2002. Dokumen tersebut berhasil 

meyakinkan publik bahwa Irak memang merupakan ancaman bagi 

keamanan internasional namun tidak dapat meningkatkan dukungan publik 

terhadap kebijakan invasi militer (Stuchlik, 2004). 

 Keputusan untuk mengerahkan angkatan bersenjata Inggris dalam 

situasi konflik bersenjata merupakan keputusan prerogratif yang dimiliki 

oleh Perdana Menteri. Keputusan ini diambil di dalam Kabinet dengan 

saran dari Dewan Keamanan Nasional dan Kepala Staf Pertahanan. 

Parlemen tidak memiliki peran yang diterapkan secara hukum dalam 

pengerahan angkatan bersenjata dan pemerintah tidak memiliki kewajiban 

hukum sehubungan dengan tindakannya termasuk memberikan informasi 

kepada Parlemen (Mills, 2018). Namun dalam praktiknya, pemerintah 

tetap melakukan konsultasi dengan Parlemen tentang keputusannya untuk 

mengerahkan militer dalam mengatasi konflik. Sejak tahun 2003, 

keputusan untuk memberikan Parlemen suara pada aksi militer di Irak 

mulai memunculkan tekanan untuk mengubah peran Parlemen dalam hal 

tersebut. 

  Ketika Irak kemudian tampak tidak benar-benar bekerja sama dan 

menerima inspeksi senjata yang dilakukan oleh PBB berdasarkan Resolusi 

1441, pemerintah Amerika Serikat dan Inggris dengan memberikan batas 

waktu hingga tanggal 17 Maret 2003 kepada Irak untuk mematuhi perintah 
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PBB. Meskipun tidak diwajibkan, Tony Blair mengumumkan kepada 

parlemen pada tanggal 18 Maret 2003, bahwa parlemen akan diberikan 

kesempatan untuk melakukan pemungutan suara berkaitan dengan 

keputusan pemerintah untuk mengerahkan pasukan militer Inggris ke Irak 

(Mills, 2018). Pemungutan suara itu murni simbolis dan tidak mengikat 

pemerintah (Tempest, 2005). Jika pemungutan suara ini berakhir dengan 

mayoritas suara tidak setuju, Tony Blair akan mengundurkan diri dari 

jabatannya (Macintyre, 2003). Mosi ini kemudian lolos dengan 412 suara 

setuju dengan pemerintah dan 149 suara tidak setuju. Konflik Irak pada 

tahun 2003 merupakan contoh pertama dimana pemerintah mencari 

persetujuan parlemen sebelum mengerahkan angkatan bersenjata ke dalam 

konflik  dan persetujuan tersebut kemudian diberikan oleh parlemen 

kepada pemerintah (Mills, 2018). 

D. Kondisi Ekonomi dan Militer 

 Komisi Eropa dalam publikasinya yang berjudul European 

Economy menyatakan bahwa ekonomi Inggris pada tahun 2003 berhasil 

melalui atau dapat bertahan dari ekonomi global yang sedang melambat. 

Statistik terbaru yang dikeluarkan oleh ONS (The Office of National 

Statistic) mengindikasikan bahwa pertumbuhan GDP Inggris baru-baru ini 

lebih seimbang daripada yang diperkirakan sebelumnya, dengan konsumsi 

rumah tangga dan pemerintah yang lebih sedikit dan investasi dan ekspor 

perusahaan yang lebih baik (Commision, 2003). Dalam publikasi yang 

sudah disebutkan sebelumnya, Komisi Eropa juga mengatakan bahwa 
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konsumsi rumah tangga adalah faktor pendorong yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Inggris dan konsumsi pemerintah secara umum 

menjadi kontributor signifikan terhadap pertumbuhan GDP. Investasi 

sempat melemah namun akhirnya meningkat pada kuartal kedua tahun 

2003 dan ekspor ke luar negeri sempat melemah dikarenakan kurangnya 

permintaan internasional. Investasi yang masuk ke Inggris pada tahun 

2003 adalah sebesar 22 milyar poundsterling. 

Gambar 3.2 

Alur investasi di Inggris tahun 1998-2016 

 

 

Sumber: Office of National Statistic 

 Pertumbuhan GDP Inggris pada tahun 2003 adalah sebesar 3,3% 

(National Statistic & Richards, Gross Domestic Product: Year on Year 

growth: CVM SA%, 2018). GDP tumbuh sebesar  399,2 milyar 

poundsterling pada kuartal pertama tahun 2003, 403 milyar poundsterling 
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pada kuartal kedua, 407,1 milyar pounsterling pada kuartal ketiga dan 

410,3 milyar poundsterling pada kuartal keempat (National Statistic & 

Richards, Gross Domestic Product Chained Volume Measured, 2018). 

Gambar 3.3 

Pertumbuhan GDP Inggris di tahun 2003 

 

 

Sumber: Office of National Statistic 

 Angka pengangguran adalah sebesar 5,1% dan tingkat inflasi 

adalah sebesar 1.9% dan diprediksi akan tetap di angka tersebut hingga 

akhir 2003 (Commision, 2003). 

 Ketika Tony Blair mulai menjabat pada tahun 1997, tujuan utama 

Blair adalah mentransformasi Inggris modern dan reorientasi posisi Inggris 

di dunia internasional (Kramer, 2003). Blair berjanji untuk mengakhiri 

status Inggris sebagai „negara pulau‟ dan sebelum Irak menjadi isu sentral 

dari urusan internasionalnya, Blair telah cukup berhasil dalam menjadikan 

Inggris bagian integral dari Eropa tetapi juga menjadi salah satu 

pemimpinnya (Kramer, 2003). Pemerintahannya mengusulkan sebuah 
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negara yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan berjuang 

untuk keadilan sosial karena Blair percaya bahwa kemajuan sosial warga 

negaranya akan berkontribusi dalam produktivitas ekonomi negara. Secara 

keseluruhan, kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintahan Tony Blair 

menuai kesuksesan besar. Inggris mencapai pertumbuhan ekonomi, 

kestabilan nilai mata uang, rendahnya tingkat pengangguran dan lebih 

unggul dari negara-negara Eropa lainnya (Kramer, 2003). 

 Dalam invasi militernya ke Irak pada tahun 2003, Inggris 

membangun aliansi dengan Amerika Serikat yang juga memiliki 

kepentingan yang sama dengan Inggris. Pasukan Amerika Serikat dan 

Inggris memasuki Irak melalui perbatasan Kuwait, memulai fase pertama 

dalam Operation Iraqi Freedom. Pasukan militer Inggris kemudian 

berhasil mengambil alih Basra, yang merupakan kota terbesar kedua di 

Irak. Australia dan Polandia juga ikut berkontribusi dengan mengirimkan 

angkatan bersenjatanya ke Irak. Komitmen angkatan bersenjata Inggris 

dalam invasi militer ini mencapai angka 46.000 personel pada bulan Maret 

dan April tahun 2003 (TheTelegraph, 2009). Pada tanggal 1 Mei 2003, 

Presiden Bush mengumumkan kemenangan pada Perang Irak. Keterlibatan 

pasukan militer Inggris kemudian dipotong menjadi sekitar 18.000 

pasukan pada akhir bulan Mei 2003 (TheTelegraph, 2009). Berdasarkan 

data dari Kementerian Pertahanan, jumlah pasukan militer Inggris pada 

tahun 2003 adalah sekitar 206 ribu personel (Defense, 2011). 
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Tabel 3.1 

Jumlah Personel Militer Inggris tahun 2003 

 

 

 

 

 

 

  

 Sumber: Ministry of Defense, DASA (Defense and Security 

Accelerator) 

E. Konteks Internasional 

 Opini publik di Inggris menunjukkan bahwa warga Inggris setuju 

dengan keputusan pemerintah untuk melakukan invasi militer jika 

pemerintah sudah mendapatkan ijin dari Dewan Keamanan PBB. 

Pemerintah Inggris akan mengalami kesulitan jika langsung pergi 

berperang tanpa menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk 

mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. 

 Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat kemudian berhasil 

mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi 1441 

pada tanggal 8 November 2002, yang memberikan Irak kesempatan untuk 

mematuhi perintah perlucutan senjata serta menerima inspeksi senjata 

yang akan dilakukan oleh PBB. Jika Irak tidak bekerja sama maka akan 
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berarti bahwa Irak telah melanggar perintah PBB dan akan menghadapi 

konsekuensi yang serius sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. 

 Irak kemudian menyerahkan deklarasi kepada PBB menyatakan 

bahwa dirinya tidak memiliki senjata pemusnah massal. Irak kemudian 

menantang Amerika Serikat dan Inggris untuk mengeluarkan bukti bahwa 

Irak memiliki senjata pemusnah massal atau memiliki program untuk 

mengembangkannya (Murphy, 2003). Hans Blix, ketua tim inspeksi 

senjata yang diterjunkan ke Irak, melaporkan kepada PBB pada bulan 

Januari 2003 bahwa Irak gagal memberikan jawaban yang memadai 

terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang program persenjataannya 

khususnya mengenai banyaknya jumlah anthrax dan gas VX yang ada. 

Namun pada saat yang bersamaan Blix juga menyatakan bahwa dirinya 

dan timnya tidak menemukan bukti bahwa Irak telah melanjutkan program 

persenjataannya. Dengan tidak adanya bukti keberadaan senjata pemusnah 

massal dan Irak yang tampak bekerja sama dengan program inspeksi 

senjata PBB, dukungan negara-negara lain atas invasi militer terhadap Irak 

kemudian melemah (Murphy, 2003). Perancis menyatakan bahwa dirinya 

mendukung perlucutan senjata di Irak melalui jalan damai dan menentang 

invasi militer kepada Irak dan akan memveto Resolusi Dewan Keamanan 

PBB yang memperbolehkan invasi tersebut jika ada. Pemerintah Jerman 

juga mengambil sikap yang sama yakni, mengandalkan inspeksi senjata 

yang sudah berjalan sebagai jalan untuk menyelesaikan perlucutan senjata 
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di Irak. Pemerintah Rusia juga akan memveto segala resolusi yang akan 

memperbolehkan invasi militer ke Irak. 

 Namun, masih ada negara-negara lain yang percaya bahwa 

perlucutan senjata di Irak harus dilakukan dengan jalan invasi militer 

karena mereka menganggap Irak tidak sepenuhnya bekerja sama dengan 

PBB dikarenakan tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan yang 

diajukan tim inspeksi senjata PBB. Pemerintah negara-negara seperti 

Ceko, Denmark, Hungaria, Italia, Polandia, Portugal serta Inggris 

mendukung pandangan Amerika Serikat untuk melakukan perlucutan 

senjata di Irak dengan jalan invasi militer (Murphy, 2003). 

 Pada pertengahan Februari 2003, Inggris dan Amerika Serikat 

memulai kampanye diplomatik untuk mendapatkan persetujuan Dewan 

Keamanan PBB atas resolusi baru yang mengesahkan penggunakan invasi 

militer untuk melawan Irak. Sasaran pemerintah Inggris dan Amerika 

Serikat adalah memperoleh setidaknya sembilan suara untuk resolusi 

tersebut hingga akhirnya resolusi ini akan memberikan legitimasi yang sah 

terhadap penggunaan invasi militer (Kramer, 2003). Pada pertengahan 

bulan Maret terlihat jelas bahwa dukungan yang didapatkan Amerika 

Serikat dan Inggris di Dewan Keamanan PBB sangat sedikit. Pada tanggal 

17 Maret 2003, Inggris dan Amerika Serikat serta Spanyol bertemu di 

Azores dan menyatakan bahwa jika Saddam Hussein menolak untuk 

bekerja sama dengan PBB maka dirinya akan menghadapi konsekuensi 

yang serius seperti yang telah dituangkan dalam Resolusi 1441 (Murphy, 
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2003). Pada hari berikutnya Inggris dan Amerika Serikat mencabut draft 

resolusinya di Dewan Keamanan PBB. Invasi militer ke Irak kemudian 

dimulai pada tanggal 20 Maret 2003. Dari semua negara yang mendukung 

Amerika Serikat untuk melakukan invasi militer, hanya Inggris, Polandia 

dan Australia yang ikut serta mengerahkan angkatan bersenjatanya. 

  Jika mekanisme proses pengambilan keputusan politik luar negeri 

yang dikemukakan oleh William D. Coplin diterapkan kepada kebijakan 

invasi militer Inggris ke Irak tahun 2003 ini, maka dapat dibuat bagan 

sebagai berikut: 

Gambar 3.4 

Bagan Teori Decision Making Process diterapkan kepada kebijakan invasi 

militer Inggris ke Irak tahun 2003 

 

Sumber: William D. Coplin & Marsedes Marbun, Pengantar Politik 

Internasional Suatu Telaah Teoritis, Sinar Baru, Bandung, 1992 
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F. Analisis 

Opini publik Inggris saat pemerintah berencana untuk melakukan 

invasi mililter ke Irak pada saat itu menunjukkan bahwa publik akan 

mendukung kebijakan tersebut hanya jika pemerintah memperoleh amanat 

dari PBB. Survey yang diadakan saat itu juga menunjukkan bahwa 

mayoritas publik tidak menyetujui cara Perdana Menteri Blair mengatasi 

masalah ini. Publik Inggris juga menunjukkan oposisinya dengan 

menggelar demonstrasi bertemakan “Stop the War” yang dihadiri oleh 1 

juta demonstran dan membuat demonstrasi ini sebagai demonstrasi 

terbesar di Inggris. 

Dari segi elit politik, Perdana Menteri Blair mengahadapi 

perlawanan dari tujuh menteri dalam kabinetnya yang tidak setuju dengan 

kebijakan yang hendak diambilnya. Perlawanan juga datang dari anggota 

partainya sendiri yaitu Partai Buruh. Berada di bawah tekanan yang besar 

dan adanya tekanan untuk mengundurkan diri dari oposisi, pemerintah 

akhirnya memutuskan untuk melakukan voting di House of Commons. Jika 

hasil dari voting ini dimenangkan oleh kelompok oposisi yang tidak setuju 

dengan kebijakannya, Perdana Menteri Blair dan menteri-menteri lain 

yang mendukung kebijakan invasi militer berjanji untuk mengundurkan 

diri dari jabatan masing-masing. Hasil voting kemudian berhasil 

dimenangkan oleh pemerintah dengan mayoritas 412 suara mendukung 

invasi militer dan 149 suara tidak mendukung. Dengan demikian 

pemerintah tidak akan mengundurkan diri dan invasi militer tetap 
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dilaksanakan satu hari setelah voting tadi diadakan. Voting ini 

mengamankan posisi pemerintah dari menurunnya kepercayaan dari publik 

serta tekanan-tekanan yang berasal dari kelompok oposisi. 

Kondisi ekonomi Inggris pada saat itu sangat stabil dan Inggris 

merupakan salah satu negara dengan kondisi ekonomi terbaik di Uni 

Eropa. Lain dengan kasus invasi Inggris ke Mesir tahun 1956, pada saat 

invasi Inggris ke Irak tahun 2003, Inggris tidak mendapatkan ancaman 

atau tekanan ekonomi dari dunia internasional. Kondisi ekonomi yang 

stabil juga membuat Inggris terhindar dari krisis. 

Dari segi militer, Inggris memiliki jumlah personel yang 

mencukupi untuk melakukan invasi militer ke Irak. Inggris saat itu tidak 

memiliki komitmen untuk menempatkan pasukannya di wilayah tertentu 

seperti yang terjadi pada saat invasi ke Mesir tahun 1956. Inggris juga 

membangun aliansi yang kuat dengan Amerika Serikat yang membawa 

sebanyak lebih dari 400 ribu personel dalam invasinya ke Irak. Australia 

yang juga merupakan bagian dari aliansi ini mengirimkan sebanyak 2.000 

personel. Aliansi ini sangat kuat terbukti dari berhasil ditaklukkannya Irak 

dalam waktu 2 bulan. Ini juga menandai berhasil tercapainya tujuan awal 

yang diinginkan dari invasi tersebut yaitu, menjatuhkan rezim Saddam 

Hussein, melucuti Irak dari senjata pemusnah massal dan memerdekakan 

rakyat Irak dari rezim otoriter Saddam Hussein. 

Dari segi konteks internasional, pemerintah Inggris dan Amerika 

Serikat menggunakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1441 sebagai 
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landasan dilaksanakannya invasi. Invasi militer tersebut juga mendapatkan 

dukungan dari negara-negara lain seperti Australia, Spanyol dan Polandia. 


