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BAB IV 

KESIMPULAN 

 Sesuai dengan pembahasan yang diutarakan dalam Bab II dan Bab III, 

kebijakan Inggris untuk melakukan invasi militer ke Mesir tahun 1956 gagal 

mencapai tujuan yang diinginkan yakni merebut kembali Terusan Suez dari Mesir 

dan menjatuhkan Nasser dari jabatannya sedangkan, kebijakan invasi militer 

lainnya ke Irak tahun 2003 berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan yakni, 

menjatuhkan Saddam Hussein dari jabatannya, membebaskan rakyat Irak dari 

rezimnya yang otoriter dan melucuti sencata pemusnah massal di Irak. Mengapa 

invasi militer ke Mesir tersebut gagal namun invasi militer ke Irak berhasil? 

 Jika teori decision making process oleh William D. Coplin diaplikasikan 

untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka muncul indikator untuk 

membandingkan kedua kebijakan tersebut diantaranya, kondisi politik dalam 

negeri, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional. Jika diilustrasikan 

dengan tabel, maka perbandingan kedua kebijakan tersebut adalah sebagai mana 

tabel 4.1 berikut. 

Selain mengilustrasikan perbandingan, tabel 4.1 juga menguraikan 

bagaimana faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas seperti kondisi politik dalam 

negeri, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional mempengaruhi 

kegagalan invasi militer Inggris ke Mesir tahun 1956 untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan serta berhasilnya kebijakan invasi militer Inggris ke Irak pada tahun 

2003 dalam mencapai tujuan yang ditentukan. 
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Tabel 4.1 

Perbandingan Kebijakan Invasi Militer Inggris ke Mesir (1956) dan Irak 

(2003) 

 Mesir (1956) Irak (2003) 

Pengambil keputusan Anthony Eden Tony Blair 

Politik dalam negeri Mendapatkan 
perlawanan dari kubu 
oposisi di parlemen dan 
tak lama kemudian juga 
mendapat perlawanan 
dari kabinet 

Mendapatkan 
persetujuan dari 
parlemen 

Kondisi ekonomi dan 
militer 

Kondisi ekonomi, tidak 
stabil karena memiliki 
rasio hutang negara yang 
tinggi; kondisi militer, 
kekurangan personel 
serta perlengkapan dan 
tidak ada aliansi dengan 
Amerika Serikat sebagai 
negara super power 
pasca Perang Dunia II, 
aliansi yang ada dengan 
Perancis terbukti tidak 
cukup kuat dikarenakan 
kedua negara hanya bisa 
menduduki sebagian 
kecil wilayah di sekitar 
Terusan Suez tanpa 
merebut kembali 
Terusan Suez seperti 
yang direncanakan 

Kondisi ekonomi, stabil; 
kondisi militer, jumlah 
personel mencukupi 
karena pasukan militer 
sedang tidak dikerahkan 
untuk mengatasi konflik 
lain selain di Irak dan ada 
aliansi yang kuat dengan 
Amerika Serikat, 
Australia dan Polandia 

Konteks internasional Tidak mendapatkan 
dukungan dari PBB, 
Amerika Serikat serta 
negara-negara 
persemakmuran 

Sejalan negara-negara 
lain seperti, Amerika 
Serikat, Australia, 
Polandia dan lain lain 
yang memiliki 
kepentingan yang sama. 
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 Jika dilihat dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa Inggris gagal dalam 

invasi militernya ke Mesir dikarenakan kondisi militernya yang saat itu sedang 

kekurangan personel dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk invasi. 

Komitmennya pada Perang Dingin mengharuskan Inggris untuk menempatkan 

pasukan militer di beberapa wilayah seperti Eropa, Atlantik Utara dan Korea. 

Ketika invasi militer ke Mesir hendak dilakukan, Inggris kesulitan untuk 

mengumpulkan jumlah personel yang diinginkan. Selain itu, kondisi ekonomi 

Inggris masih digolongkan kedalam ekonomi pasca perang dimana rasio hutang 

negara terhadap GDP masih cukup tinggi dan menyebabkan ekonomi Inggris 

kurang stabil. Saat invasi militer kemudian dijalankan dan bertentangan dengan 

kondisi politik domestik dan kehendak dunia internasional, Inggris mulai 

mendapatkan tekanan. Dari dalam negeri tekanan tersebut berasal dari kubu 

oposisi di parlemen sedangkan dari luar negeri, tekanan tersebut berasal dari 

Amerika Serikat serta PBB. Amerika Serikat kemudian memanfaatkan kondisi 

ekonomi Inggris yang rapuh untuk melarang IMF memberikan pinjaman dana 

kepada Inggris kecuali Inggris menarik mundur pasukannya dari Mesir. Ketika 

akhirnya poundsterling mengalami penurunan nilai tukar dan Inggris 

membutuhkan pinjaman dana dari IMF, Inggris kemudian terpaksa harus menarik 

mundur pasukan militernya dari Mesir tanpa bisa mencapai tujuan yang 

diharapkan dari invasi tersebut.  

 Namun, meskipun diketahui kondisi politik domestik, kondisi ekonomi 

dan militer serta konteks internasional bertentangan dengan kebijakan invasi 

militer tersebut, Inggris masih tetap melaksanakan invasi militer ke Mesir. Hal ini 
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dikarenakan Inggris merasa dirinya akan mendapat dukungan dari Amerika 

Serikat pada akhrinya dan juga pandangan politik Perdana Menteri Eden yang 

realis dimana dirinya menganggap bahwa seorang diktator perlu dihadapi dengan 

unjuk kekuatan daripada dengan jalan diplomasi. Sejak awal, Eden sudah 

mengidentifikasi Nasser sebagai seorang diktator. Itulah mengapa invasi militer 

adalah hal pertama yang muncul di benak pemerintah Inggris untuk menanggapi 

kebijakan nasionalisasi Nasser. 

 Lain halnya dengan kebijakan invasi militer Inggris ke Irak tahun 2003, 

kondisi ekonomi Inggris saat itu sudah stabil. Perdana Menteri Tony Blair berhasil 

membawa Inggris sebagai salah satu negara pemimpin di Benua Eropa. Jumlah 

personel militer yang dimiliki juga mencukupi karena pada tahun 2003, Inggris 

tidak memiliki komitmen apapun untuk menempatkan pasukannya di wilayah 

tertentu. Meskipun opini publik menentang kebijakan invasi militer ini, Perdana 

Menteri Blair berhasil mendapatkan dukungan dari parlemen. Selain itu dalam 

konteks internasional, Inggris melakukan invasi militernya ke Irak bersama 

dengan negara-negara lain yang setuju akan perlunya invasi militer atas Irak 

seperti, Amerika Serikat, Australia dan Polandia. 

Dari ketiga indikator diatas, konteks internasional merupakan hal yang 

paling penting bagi keberhasilan kebijakan luar negeri suatu negara khususnya 

jika kebijakan tersebut adalah invasi militer. PBB sebagai organisasi internasional 

yang salah satu tujuannya adalah menjaga keamanan dan perdamaian 

internasional memiliki kemampuan untuk menekan serta memberikan sanksi bagi 

negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan tercapainya tujuan tersebut. 
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Sejak berdirinya, PBB telah membantu menyelesaikan sejumlah konflik 

internasional melalui Dewan Keamanan. Ketika konflik bersenjata terjadi, 

langkah pertama yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB adalah mengeluarkan 

perintah untuk melakukan gencatan senjata kepada pihak-pihak yang terlibat. Jika 

perintah tersebut terbukti kurang efektif maka Dewan Keamanan PBB dapat 

mengeluarkan sanksi berupa embargo ekonomi dan perdagangan, embargo 

persenjataan, travel ban, pemutusan hubungan diplomatik serta pembatasan 

finansial dan komoditas tertentu kepada sebuah negara. 

Sanksi ini tentu dapat merugikan bagi sebuah negara karena bagaimanapun 

negara tidak bisa berjalan sendiri tanpa berhubungan dengan negara lain dalam 

mencapai dan memenuhi kebutuhannya. Mau tidak mau, sebuah negara yang 

sedang terlibat dalam konflik bersenjata dan membuat dirinya tidak sejalan 

dengan tujuan dari didirikannya PBB harus tunduk kepada permintaan Dewan 

Keamanan jika tidak mau banyak dirugikan. Hal seperti ini dapat dilihat dari 

kasus Inggris yang melakukan invasi militer ke Mesir pada tahun 1956 dimana 

invasi tersebut tidak mendapatkan dukungan dari PBB. Dewan Keamanan PBB 

kemudian memberikan tekanan kepada Inggris dengan melarang IMF untuk 

memberikan pinjaman dana kepada Inggris kecuali Inggris menghentikan 

invasinya ke Mesir. Inggris yang saat itu sangat membutuhkan pinjaman dana 

tersebut dan sedang menghadapi kemungkinan besar terjadinya krisis ekonomi 

karena nilai poundsterling yang terus turun akhirnya setuju untuk menaati 

permintaan Dewan Keamanan PBB dan menarik mundur pasukannya dari Mesir. 

 


