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Motivasi Intervensi Kemanusiaan Amerika Serikat dalam Konflik di Suriah 

Tahun 2011-2016 

Oleh: Nurshadrina Ghassani 

 

ABSTRAKSI 

 

 Intervensi Kemanusiaan Amerika Serikat dalam Konflik di Suriah memiliki 

motivasi dibaliknya. Intervensi Kemanusiaan ini dilaksanakan sebagai bentuk 

Responsibility to Protect Amerika Serikat terhadap konflik di Suriah. Intervensi 

ini dilaksanakan pula untuk mencegah dan mengurangi jatuhnya korban 

pelanggaran HAM. Intervensi Kemanusiaan Amerika Serikat memiliki motivasi 

dibaliknya. Motivasi Intervensi Kemanusiaan tersebut dianalisis menggunakan 

konsep Motivation for Humanitarian Intervention milik Andreas Krieg tahun 

2013 dengan fokus variabel yaitu kepentingan nasional dengan indikator-indikator 

di dalamnya dan diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif serta jenis 

penelitian deskriptif. 

 

Kata Kunci: Motivasi Intervensi Kemanusiaan, Kepentingan Nasional, Amerika 

Serikat, Suriah 
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United States Motivation Humanitarian Intervention in Syrian  

Conflict 2011-2016 

Oleh: Nurshadrina Ghassani 

 

 

ABSTRACT 

 

 United States had a motivation behind Humanitarian Intervention in Syrian 

conflict. United States did the Humanitarian Intervention as Responsibility to 

Protect to Syrian conflict. This intervention held to stop and minimize victim of 

Human Rights. A motivation of United States Humanitarian Intervention  will be 

analyzed using Andreas Krieg concept, Motivation for Humanitarian Intervention, 

focus on National interest variable with indicator within the concept using 

qualitative method and descriptive research type. 

 

Keywords: Motivation for Humanitarian Intervention, National Interest, United 

States, Syria 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Suriah (Syria) yang memiliki nama resmi sebagai Republik Arab Suriah 

merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Barat atau yang lebih di kenal 

dengan kawasan Timur Tengah dengan ibu kotanya yaitu Damascus.  Seperti 

Negara-negara di Timur Tengah, Suriah pun dikenal dengan kepemilikan Sumber 

Daya Alam yang menggiurkan seperti minyak bumi, fosfat, bijih besi dan 

sebagainya.
1
  Selain itu, Suriah merupakan wilayah yang dilewati jalur 

perdagangan regional maupun internasional.
2
 Sejak tahun 1971 hingga tahun 

2000, Suriah dipimpin oleh seorang Presiden bernama Hafez Al-Assad.  

Kekuasaan Hafez Al-Assad yang mencapai 30 tahun lamanya menjadikan ia 

sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Timur Tengah.
3
  Mulai tahun 

2000 Suriah dipimpin oleh Bashar Al-Assad yang merupakan anak dari Hafez Al-

Assad. 

Peristiwa Arab Spring atau kebangkitan Arab yang diawali dengan 

terjadinya protes di Tunisia pada tahun 2010 telah menginspirasi beberapa 

golongan kebangkitan di Yordania, Mesir, Aljazair, Yaman dan negara-negara 

                                                             
1
 Central Intelligence Agency, The World Factbook, diakses melalui 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html pada 2 Maret 2018 

pukul 19:16 WIB 
2
 Ibid. 

3
 Harvey Sicherman, Hafez Al-Assad: The Man Who Waited Too Long, 2000, diakses melalui 

https://www.fpri.org/article/2000/07/hafez-al-asad-the-man-who-waited-too-long/ pada2 Maret 

2018 pukul 20:00 WIB 

https://www.fpri.org/article/2000/07/hafez-al-asad-the-man-who-waited-too-long/
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lainnya. Sehingga pada tahun 2011 tepatnya pada bulan Maret, efek Arab Spring 

pun melanda Suriah. Berawal dengan terjadinya demonstrasi dari masyarakat 

terhadap pemerintah Suriah yang ditanggapi dengan aksi militer pemerintah yang 

kemudian menjatuhkan korban sebanyak 470.000 jiwa hingga tahun 2016.
4
 

Sehingga sikap pemerintah Suriah yang dianggap telah melanggar hak asasi 

manusia ini membuat banyak warga sipil dan beberapa tentara membelot, bersatu 

dan berbondong-bondong dalam membentuk pasukan oposisi. 

Protes ataupun demonstrasi yang dilakukan berujung dengan perang sipil 

yang terjadi di Suriah. Berlanjut pada tahun 2012 konflik bergeser ke arah perang 

saudara ketika tentara nasional menggunakan kekerasan yang meningkat dan 

melakukan serangan udara terhadap para pemberontak.
5
 Konflik Suriah bukanlah 

konflik biasa, melainkan konflik yang terdiri dari berlapis-lapis kepentingan di 

dalamnya. Pada tahun 2013 mulai terlihat keterlibatan aktor-aktor dalam konflik 

Suriah ini. Sehingga konflik menjadi semakin rumit dan tidak terselesaikan akibat 

banyaknya kepentingan yang dibawa oleh aktor-aktor tersebut. 

Konflik Suriah dapat dikategorikan sebagai perang sipil dengan 

terpecahnya masyarakat kedalam beberapa kelompok yang memiliki perbedaan 

kepentingan. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tentunya mendukung 

kelompok yang dapat menjadi alat untuk mencapai kepentingan masing-masing. 

Dalam konflik Suriah ini terdapat empat kelompok masyarakat yaitu kelompok 

                                                             
4
 Human Right Watch, “Syria event 2016”,  diakses melalui https://www.hrw.org/world-

report/2017/country-chapters/syria pada 2 Maret 2018 pukul 21:00 WIB 

5
 Kompas Internasional, “Enam Tahun Perang Suriah, dari Aksi Damai Hingga Tembakan 60 

Rudal AS”, 2017, diakses melalui 

https://internasional.kompas.com/read/2017/04/07/19251371/enam.tahun.perang.suriah.dari.aksi.d

amai.hingga.tembakan.60.rudal.as pada 3 Maret 2018 pukul 15:33 WIB 

https://internasional.kompas.com/read/2017/04/07/19251371/enam.tahun.perang.suriah.dari.aksi.damai.hingga.tembakan.60.rudal.as
https://internasional.kompas.com/read/2017/04/07/19251371/enam.tahun.perang.suriah.dari.aksi.damai.hingga.tembakan.60.rudal.as
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tentara dan pemerintahan Suriah yang berada dibawah kendali Bashar Al-Assad, 

kelompok oposisi pemerintah Suriah yang menamakan dirinya sebagai Free 

Syrian Army (FSA), kelompok Kurdi dan kelompok Negara Islam (IS). 

Salah satu kelompok lokal dalam konflik Suriah ialah kelompok Kurdi 

yang menginginkan wilayah otonom mereka sendiri yang terletak di utara Suriah. 

Selain Kurdi, terdapat teroris Islam IS yang merupakan kelompok lokal utama 

dalam konflik Suriah. IS bertujuan untuk menyebarkan system kekhalifahan Islam 

di Suriah dan Islam. Pergerakan kelompok IS tidak mendapat dukungan dari 

Amerika Serikat karena pada awal tahun 2014, IS menjatuhkan bom terhadap 

warga sipil dan kelompok lainnya dengan tujuan untuk mengambil alih wilayah di 

Suriah.
6
 Namun, serangan IS ini dapat dibalaskan dengan serangan udara yang 

dilakukan oleh Amerika Serikat.
7
 Kemudian terdapat satu kelompok oposisi 

terbesar dalam konflik Suriah yaitu FSA yang mendapat dukungan dari AS, Turki, 

Arab Saudi dan Qatar.
8
 FSA sebagian besar terdiri dari para pembelot tentara 

Suriah dan menaungi beberapa kelompok oposisi lainnya. Sehingga, keberadaan 

FSA dianggap sebagai perwakilan atas keinginan masyarakat Suriah. 

Kemudian konflik yang dirasa semakin memanas ini membuat 

pemerintahan Assad merespon dengan meningkatkan penggunaan militernya. 

Menggunakan kombinasi yang strategis dan taktis dalam mengambil langkah-

langkah operasional dalam merespon FSA maupun kelompok oposisi lain yang 

                                                             
6
 John Beck, “Syria Rebel Recounts His Time in an ISIL Jail”, 2014, diakses melalui 

https://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/syria-rebel-recounts-his-time-an-isil-jail-

20143911113109123.html pada 27 April 2018 pukul 09:20 WIB 
7
 Ibid. 

8
 BBC, “Syria crisis: Where key countries stand”, 2015, diakses melalui 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-23849587 pada 27 April 2018 pukul 10:00 WIB 

https://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/syria-rebel-recounts-his-time-an-isil-jail-20143911113109123.html
https://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/03/syria-rebel-recounts-his-time-an-isil-jail-20143911113109123.html
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berada dibawahnya.
9
 Beberapa taktik yang dilakukan oleh pemerintahan Assad 

ialah dengan cara mengisolasi daerah yang sudah dikuasai oleh FSA yaitu dengan 

memotong aliran air, komunikasi, makanan dan kekuatan. Selanjutnya daerah 

yang telah terisolasi akan dikepung oleh militer dari pemerintahan Assad dan 

kemudian di bom bardir dengan senjata berat. Pengepungan dengan perlawanan 

ini tentunya memiliki maksud, yaitu untuk menimbulkan korban baik FSA 

maupun sipil dengan tujuan untuk melemahkan FSA dan membuat FSA bertekuk 

lutut dan tidak bisa menolak pemerintahan Assad.
10

 

Perang sipil Suriah menjadi perhatian masyarakat internasional, salah 

satunya ialah Amerika Serikat. Respon yang dilakukan oleh Bashar al-Assad 

termasuk kedalam pelanggaran HAM yang sudah menjadi masalah internasional 

pada dewasa ini. HAM tentunya identik dengan kemanusiaan. Berkaitan dengan 

hal tersebut terdapat sebuah pernyataan yang menjelaskan bahwa kemanusiaan 

ialah prioritas utama yang seharusnya melandasi setiap operasi intervensi; 

“… if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on 

sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to 

gross and systematic violations of human rights that offend every precept 

of our common humanity?”
11

 

 

 Dalam pernyataan tersebut pula tersirat bahwa jika terjadi tragedy 

kemanusiaan di suatu Negara, maka sudah menjadi tanggung jawab Negara 

                                                             
9
 Ibid. 

10
 Jeffrey White, “Bashar Al Assad vs the Syrian People”, 2012, diakses melalui 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/bashar-al-assad-vs.-the-syrian-people 

pada 30 April 2018 pukul 08:00 WIB 
11

 Gurraziu, 2008 
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internasional untuk bergerak menghentikan kejadian tersebut. Halini sejalan 

dengan prinsip Responsibility to Protect (R2P) yang menyatakan; 

“State sovereignty implies responsibility, and the primary responsibility 

for the protection of its people lies with the state itself, but, where a 

population is suffering serious harm, as a result of internal war, 

insurgency, repression or state failure, and the state in question is 

unwilling or unable to halt or avert it, the principle of nonintervention 

yields to the international responsibility to protect.”
12

 

  

 Kedaulatan suatu Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi 

warganya dari kekerasan terhadap kemanusiaan. Apabila suatu Negara gagal 

maka tanggung jawab tersebut akan dialihkan kepada komunitas internasional dan 

pada sat itu kedaulatan Negara yang bersangkutan ditangguhkan. Terkait legalitas 

intervensi, justifikasi terhadap aksi intervensi dapat digolongkan menjadi tiga 

bagian.
13

 Pertama, sebuah intervensi dapat dikatakan legal apabila mendapatkan 

mandat dari lembaga internasional. Kedua, atas permintaan representasi sah dari 

negara yang akan diintervensi untuk mempertahankan kedudukan mereka 

menghadapi ancaman dan serangan baik internal maupun eksternal. Ketiga adalah 

alasan kemanusiaan. Intervensi dilakukan dengan tujuan menyelamatkan nyawa 

manusia dari kekerasan yang dilakukan pemerintah ataupun gerakan pemberontak 

atau sebagai akibat dari anarki di internal negara tersebut.
14

 

                                                             
12

 Swien Huang, “The Legality and Legitimacy of Using Armed Force for the Protection of 

Strangers: From Humanitarian Intervention to the Responsibility to Protect”, 2015, Norway: The 

Arctic University of Norway  

13
 Walzer, 1977 

14
 Ibid. 
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 Dilihat dari justifikasi ke tiga yaitu terkait kemanusiaan, konflik di Suriah 

tercatat sudah menjatuhkan korban sebanyak 470.000 hingga tahun 2016.
15

 

Karena itulah intervensi di Suriah dapat dibenarkan untuk mencegah korban 

semakin bertambah. Amerika Serikat selalu mengatasnamakan HAM dan 

demokrasi sebagai instrument dalam melakukan intervensi terhadap suatu Negara.  

 Keberadaan AS dalam konflik di Suriah didukung dengan adanya R2P 

sebagai lisensi internasional. Pada tahun 2005, Majelis Umum PBB menyetujui 

prinsip ini, yang membebankan tugas pada setiap negara untuk melindungi 

rakyatnya dari bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat, yaitu genosida, kejahatan 

terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap agresi militer.
16

 

Jika suatu Negara dianggap gagal dalam melindungi rakyatnya, R2P diserahkan 

kepada masyarakat internasional khususnya DK PBB. Barack Obama sebagai 

presiden AS menggaris bawahi terkait pentingnya tugas masyarakat internasional 

untuk bersama-sama bertindak demi menjaga penghormatan terhadap hak asasi 

manusia.
17

 Intervensi di Suriah cukup membuktikan pentingnya peran R2P dalam 

politik internasional dan penggunaannya sebagai paying normatif dari upaya-

upaya melegalkan intervensi kemanusiaan. 

Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat salah 

satunya ialah dengan pemberian bantuan bagi korban Suriah dalam bentuk 

makanan, kesehatan dan bantuan untuk bertahan hidup. Total bantuan 

kemanusiaan yang telah diberikan oleh AS terhadap Suriah dari tahun 2011-2017 

                                                             
15

 Human Right Watch, OpCit. 
16

 United Nation, 2009 
17

 Swien Huang, OpCit 
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ialah sebesar $3.8 miliar.
18

 Total bantuan tersebut merupakan jumlah biaya yang 

diberikan AS dalam bentuk pangan darurat, termasuk paket makanan rumah 

tangga bulanan, ransum siap saji, tepung untuk roti, mendukung perawatan medis 

darurat, bantuan tempat tinggal, menyediakan air minum yang aman, program 

kebersihan, peningkatan sanitasi, program konseling dan perlindungan yang 

dibutuhkan anak-anak, perempuan, penyandang cacat dan orang tua.
19

 

Selain bantuan kemanusiaan yang sudah penulis jelaskan diatas, AS pun 

turut membantu konflik Suriah dengan bantuan diplomatic baik melalui PBB 

maupun forum internasional lainnya. Kemudian, bantuan kemanusiaan AS pun 

dilakukan melalui USAID sebagai salah satu upaya AS untuk menaruh 

pengaruhnya di Timur Tengah melalui bantuan kemanusiaan di Suriah.
20

 Respon 

yang diberikan oleh AS terhadap konflik di Suriah ini berbeda dengan respon 

yang diberikan AS terhadap konflik di Libya yang menggunakan kekuatan militer. 

Respon dengan memberikan bantuan kemanusiaan terlebih dahulu sebagai cara 

awal intervensi kemanusiaan terhadap Suriah yang diberikan oleh AS menarik 

untuk diteliti.  

Sehingga dalam penelitian kali ini penulis akan meneliti motivasi dari 

intervensi kemanusiaan yang diberikan oleh AS dalam konflik Suriah. 

Keterlibatan AS dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Suriah terindikasi 

bahwa AS memiliki kepentingan dalam konflik ini. Dalam penelitian kali ini, 

                                                             
18

 U.S Departement os State: Diplomacy in Action, U.S Humanitarian Assistance in Response to 

the Syrian Crisis, 2017, diakses melalui https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/09/274360.htm 

pada 14 Agustus 2018 pukul 10:36 WIB 
19

 Ibid. 
20

 USAID, “Democracy, Human Right and Governance”, diakses melalui 

http://www.usaid.gov/what-we-do/democracy-human-rights-and-governance pada 14 Agustus 

2018 pukul 10:48 WIB 
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penulis akan memfokuskan pembahasan terkait Motivasi Intervensi 

Kemanusiaan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah tahun 2011-2017.    

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan di atas, maka 

muncul sebuah rumusan masalah, yaitu: 

 Apa motivasi intervensi kemanusiaan Amerika Serikat dalam konflik di 

Suriah pada tahun 2011-2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini ialah untuk 

mengetahui: 

1. Motivasi Intervensi Kemanusiaan berdasarkan kepentingan nasional AS 

dalam konflik di Suriah pada tahun 2011-2017 

2. Motivasi Intervensi Kemanusiaan berdasarkan kepentingan geo strategi 

AS dalam konflik di Suriah pada tahun 2011-2017 

3. Motivasi Intervensi Kemanusiaan berdasarkan kepentingan politik AS 

dalam konflik di Suriah pada tahun 2011-2017 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik bagi pembaca maupun bagi 

penulis, yaitu: 
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1. Skripsi ini memberikan informasi tentang Motivasi Intervensi 

Kemanusiaan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah tahun 2011-2017. 

2. Menambah studi literatur bagi pembaca dan mahasiswa Hubungan 

Internasional khususnya dalam mengembangkan pola pikir studi 

Hubungan Internasional dan studi lainnya. 

3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan 

pengalaman penulis yang merupakan tugas akhir penulis. 

 



10 
 

BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 

 Studi terdahulu merupakan acuan bagi penulis untuk menentukan teori 

ataupun konsep yang dirasa tepat dalam melakukan penelitian ini. Terdapat dua 

studi terdahulu yang akan penulis jadikan sebagai acuan. Studi terdahulu yang 

pertama merupakan sebuah tesis dengan judul Geopolitical Dynamics in the 

Syrian Civil War: The Role of National and Transnational Veto Players in 

Determining the Future of Syria yang ditulis oleh Leulseged Girma Haile untuk 

memenuhi persyaratannya dalam mendapatkan gelar Magister of Arts dari Addis 

Ababa University, Ethiopia.
1
 

 Dalam tesisnya, Haile menjelaskan tentang hubungan nasional maupun 

transnasional antara para pemegang veto dalam menentukan masa depan Suriah 

baik secara historical maupun contemporary sejak tahun 2011. Beberapa 

pemegang veto terbesar dalam konflik Suriah yang dijelaskan oleh Haile dalam 

tesisnya ialah Rusia, Iran, AS dan Uni Eropa, Saudi Arabia dan Turki. Selain itu, 

Haile menjelaskan tentang latar belakang konflik Suriah dari dua sudut pandang 

yaitu dari sudut pandang Suriah itu sendiri sebagai sebuah negara dan konflik 

suriah dari sudut pandang Arab Spring. 

                                                             
1
Leulseged Girma Haile, Geopolitical Dynamics in the Syrian Civil War: The Role of National and 

Transnational Veto Players in Determining the Future of Syria, 2016, Ethiopia: Addis Ababa 

University 
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 Pendekatan yang digunakan oleh Haile ialah pandangan besar Hubungan 

Internasional. Dalam tesisnya, Haile menjelaskan terkait hubungan yang 

dilakukan Suriah dengan banyak negara sejak berakhirnya PD I. Selain itu, 

banyak pula hubungan yang terjadi antara aktor-aktor besar yang memiliki hak 

veto dalam konflik Suriah. Sehingga, studi ataupun pandangan Interntional 

Relation dijadikannya sebagai landsan dalam melakukan penelitian. Pandangan 

besar ini digunakan Haile untuk menganalisis cara bermain dari setiap pemegang 

veto baik aktor nasional maupun transnasional, aktor yang terlibat secara langsung 

dengan konflik maupun aktor yang terlibat secara tidak langsung dengan konflik 

Suriah.
2
 

 Berdasarkan studi terdahulu diatas, penulis memiliki research point yang 

berbeda dengan Tesis yang ditulis oleh Haile. Meskipun penelitian Haile dan 

penulis sama-sama membahas terkait aktor lain dalam konflik di Suriah, penulis 

lebih memfokuskan pembahasan penelitian dalam lingkup AS dalam konflik 

Suriah saja. Kemudian, Hubungan Internasional masih terlalu luas untuk penulis 

pakai dalam penelitian ini. Sehingga penulis akan memakai teori ataupun konsep 

yang berada dibawah lingkup Hubungan Internasional agar lebih spesifik dalam 

pembahasannya. 

 Selanjutnya ialah studi terdahulu ke dua yang penulis pakai dalam 

penelitian ini merupakan disertasi dengan berjudul Third-party Intervention in 

Civil Wars:  Motivation, war outcomes and post-war development yang ditulis 

                                                             
2
 Ibid, halaman 28 
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oleh Sang Ki Kim dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Doctor 

of Philosophy degree in Political Science dari University of Iowa.
3
 

 Dalam disertasinya, Sang Ki Kim menjelaskan terkait keberadaan pihak 

ketiga dalam perang sipil suatu negara dengan posisinya yang memberikan 

intervensi kepada negara tersebut. Kim menganalisis terkait hubungan antara 

motif dan metode dalam sebuah perang sipil terhadap hasil dan perkembangannya 

pasca perang. Menurut Kim, intervensi internasional ataupun intervensi yang 

dilakukan oleh pihak ketiga dalam sebuah perang sipil tidak menjadikan perang 

tersebut selesai dengan cepat. Dalam disertasinya, Kim melihat bahwa terdapat 2 

motif pihak ketiga melakukan intervensi terhadap perang sipil suatu negara yaitu 

motif kepentingan nasional ata pribadi dan motif rasa kemanusiaan. 

 Berdasarkan studi terdahulu diatas, penulis merasa bahwa Motives of 

Intervention suatu negara dapat penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai 

landasan konsep dalam melihat bantuan kemanusiaan yang diberikan AS dalam 

konflik Suriah. Berdasarkan konsep Motives of Intervention ini penulis dapat 

menganalisis penelitian dengan konsep yang serupa. Yaitu melihat motifasi dari 

bantuan yang diberikan AS dalam konflik di Suirah ini. Kemudian, yang 

membedakan penelitian penulis dengan penelitian milik Kim ialah bahwa 

penelitian yang penulis lakukan terfokus pada motif AS yang memberikan 

bantuan kemanusiaan dalam konflik Suriah. Sementara fokus yang tertera pada 

penelitian Kim ialah terkait motif intervensi, hasin intervensi dan pembangunan 

yang terjadi setelah dilakukannya intervensi. 

                                                             
3
Sang Ki Kim, Third-party Intervention in Civil Wars:  Motivation, war outcomes and post-war 

development, 2012, University of Iowa 
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Table 1.1 Perbandingan Studi Terdahulu dengan Penelitian 

No Penulis Judul Persamaan Perbedaan Kontribusi 

1 

Leulseged 

Girma 

Haile 

Geopolitical 

Dynamics in 

the Syrian 

Civil War: 
The Role of 

National and 

Transnational 

Veto Players 

in 

Determining 

the Future of 

Syria 

Membahas terkait 

keberadaan aktor 

internasional 

dalam sebuah 

konflik domestik 

suatu negara 

 

Haile 

menggunakan 

Hubungan 

Internasional 

sebagai dasar dari 

penelitiannya 

sementara penulis 

menggunakan 

konsep yang 

berbeda 

Membantu 

penulis 

memahami 

bahwa aktor 

internasional 

memiliki hak 

untuk turut andil 

dalam sebuah 

konflik domestik 

pada suatu negara 

 

2 

Sang Ki 

Kim - 

2012 

Third-party 

Intervention 

in Civil 

Wars:  
Motivation, 

war outcomes 

and post-war 

development 

Pembahasan 

terkait intervensi 

dan motivasinya 

pihak ke tiga 

dalam sebuah 

perang sipil. 

Kim meneliti 

tentang motivasi 

intervensi, hasil 

dari intervensi 

pihak ke tiga 

dalam perang 

sipil dan 

pembangunan 

yang terjadi 

setelah intervensi 

dilakukan. 

Membuat penulis 

mengetahui 

bahwa terdapat 

motivasi dibalik 

intervensi yang 

dilakukan oleh 

pihak ke tiga 

dalam sebuah 

perang sipil. 

 

 

2.2 Konsep Motivation for Humanitarian Intervention (Andreas Krieg - 2013) 

2.2.1 Definisi Konseptual 

Sebelum memasuki pembahasan terkait motivasi dari Intervensi 

kemanusiaan, perlu diawali terlebih dahulu dengan memahami konsep 

intervensi kemanusiaan yang sebelumnya perlu diawali juga dengan 

pemahaman terhadap dua kata yang membentuknya yaitu intervensi dan 
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kemanusiaan. Intervensi merupakan campur tangan suatu negara diktato 

terhadap negara lain.
4
 Secara lebih rinci, intervensi didefinisikan sebagai 

aktivitas yang dilakukan oleh suatu negara, sekelompok negara atau 

organisasi internasional yang mengganggu secara paksa dalam urusan 

domestic negara lain.
5
 Hal yang perlu ditekankan dalam intervensi ialah 

tentang campur tangan suatu negara terhadap urusan dalam negeri negara 

lain. Menurut Finnemore (2003) salah satu tujuan utama dari intervensi 

adalah untuk mengubah struktur otoritas politik. Sementara itu, kemanusiaan 

dilakukan untuk mencegah atau menahan pelanggaran hak asasi manusia.
6
 

Intervensi kemanusiaan dapat dijelaskan sebagai bentuk tindakan 

keterlibatan suatu negara atau kelompok negara terhadap hubungan internal 

negara lain yang biasanya tidak disetujui oleh negara target.
7
 Intervensi 

kemanusiaan juga mengacu pada bantuan yang diberikan oleh negara yang 

mengintervensi kepada negara target. 

Menurut pandangan banyak orang, intervensi kemanusiaan yang 

dilakukan suatu negara terhadap negara lain tentunya memiliki motif 

tersendiri. Beberapa ahli juga berkontribusi dalam mendefinisikan intervensi 

kemanusiaan. Diantaranya ialah, Adam Roberts “Humanitarian intervention 

is military in another country, with limited or no agreement with the 

                                                             
4
Andreas Krieg, Motivation for Humanitarian Intervention: Theoritical and Empirical 

Consideration, 2013, London: Kings College London 
5
 Ibid. 

6
 Ibid.  

7
 Ibid. 
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authorities there, to prevent widespread suffering and death among the 

population.”
8
 

Konsep intervensi kemanusiaan dari Adam Roberts dapat dipahami 

dari beberapa poin dari sebuah intervensi kemanusiaan, yaitu tindakan militer 

dimana pelaksanaannya di negara lain dengan persetujuan dari wewenang 

tertentu demi tujuan mengurangi penderitaan yang dihadapi oleh sekelompok 

orang tertentu. Selain Adam Roberts terdapat pula Martha Finnemore yang 

melihat intervensi kemanusiaan sebagai intervensi militer dengan tujuan 

untuk melindungi nyawa dan kesejahteraan masyarakat sipil asing.
9
 

Dalam sebuah literatur juga disebutkan bahwa, intervensi 

kemanusiaan bukanlah pemanfaatan kekerasan, tapi kemungkinan terjadinya 

pelanggaran terhadap kedaulatan negara dijadikan sebagai pembenaran 

kebutuhan dilaksanakannya intervensi kemanusiaan.
10

 Andreas Krieg pun 

merupakan salah satu tokoh yang membahas intervensi kemanusiaan dalam 

bukunya. Ia menjelaskan terkait motivasi intervensi kemanusiaan ke dalam 

dua variabel yaitu Variabel Altruism dan Variabel National Interest. 

  Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada penggunaan 

variabel National Interest dalam konsepnya Andreas Krieg. Dalam bukunya,  

isitlah kemanusiaan yang menggambarkan suatu intervensi yang ditujukan 

untuk memberikan bantuan kepada individu-individu yang sedang dalam 

bahaya menjadikan konsep intervensi kemanusiaan sebagai suatu konotasi 

                                                             
8
Saban Kards, Humanitarian Intervention, The Evolution of The Idea and Practice. 

9
 Ibid. 

10
Jur Eric Engle, “Humanitarian Intervention and Syria:Russia, the United States and International 

Law.”, diakses melalui http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a562721.pdf pada 14 Agustus 2018 

pukul 13:40 WIB 
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yang cukup dermawan.
11

 Namun dalam bukunya pula dijelaskan bahwa 

konotasi ini sangat bertolak belakang dengan asumsi realis yang menyatakan 

bahwa dalam arena internasional setiap tindakan harus memiliki dasar 

kepentingan pribadi, atau lebih luasnya lagi ialah kepentingan nasional. 

Berdasarkan gagasan realis pula, kepentingan nasional memiliki definisi 

secara umum yaitu ialah sebagai jumlah kepentingan material dan keamanan 

suatu bangsa.
12

 

  Selain definisi sempit menurut realis, kepentingan nasional pun 

didefinisikan dalam arti yang lebih luas, yaitu sebagai kepentingan yang 

berkaitan dengan kesejahteraan umat manusia. Hal ini dapat menjelaskan pula 

bahwa kepentingan nasional ialah kepentingan pribadi suatu negara dalam 

menjaga stabilitas global dan kepedulian terhadap kesejahteraan kemanusiaan 

global.
13

 Namun, dalam penelitian milik Andreas Krieg kepentingan nasional 

yang dibahas ialah dalam definisi secara sempit tanpa mempertimbangkan 

konotasi moral yang mungkin ada. Definisi secara sempit yang digunakan 

oleh Krieg ialah kepentingan nasional merupakan tindakan yang dilakukan 

suatu negara berdasarkan kepentingan ekonomi, kepentingan strategis dan 

kepentingan politik.
14

 

  Dalam variabel kepentingan nasional ini telah disebutkan terkait 

tiga indikatornya yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan strategis dan 

kepentingan politik. Berdassarkan buku milik Andreas Krieg, penulis akan 

                                                             
11

 Andreas Krieg, OpCit 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
14
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menjelaskan definisi dari ketiga indikator tersebut beserta parameter yang 

akan muncul di dalamnya. 

Indikator pertama ialah kepentingan ekonomi yang merupakan 

indikator utama dalam kepentingan nasional. Ketika Negara penerima 

menawarkan Sumber Daya Alam dan jalur perdagangan strategis, intervensi 

dalam sisi kemanusiaan memuncukan potensi motif tersembunyi.
15

 Sehingga 

muncul lah dua parameter dari indikator kepentingan ekonomi untuk dapat 

melakukan penelitian yaitu; 

1. Availability of Vital Natural Resources 

Dalam parameter yang pertama ini dijelaskan ialah bahwa 

keberadaan Sumber Daya Alam strategis menjadi salah satu motivasi 

suatu Negara dalam melakukan intervensi kemanusiaan. Terutama 

apabila Negara penerima merupakan Negara yang memiliki Sumber 

Daya berkelanjutan seperti minyak dan bahan bakar fosil lainnya.
16

 

Keberadaan SDA yang strategis ini mengacu langsung kepada 

kepentingan pemerintah suatu Negara untuk dapat menjamin 

persediaan yang memenuhi kebutuhan. 

 

2. Strategic Importance of Crisis Region for Regional or Global Trade 

Pada parameter kedua dalam indikator kepentingan ekonomi ini 

dijelaskan bahwa terdapatnya rute perdagangan strategis dalam suatu 

Negara penerima ialah salah satu factor semakin dilaksanakannya 

                                                             
15

 Ibid.  
16
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intervensi kemanusiaan dan campur tangan tidak hanya dilakukan 

untuk mengatasi krisis kemanusiaan tetapi juga untuk melayani 

perusahaan domestic Negara yang mengintervensi.
17

 

Selanjutnya, indikator kedua dalam variable kepentingan nasional ini 

ialah geo-strategic interest didefinisikan sebagai kepentingan nasional yang 

terkait dengan keamanan yang akan terjadi di masa yang akan datang yang 

mengancam kedekatannya dengan wilayah atau Negara tertentu dari suatu 

kepentingan nasional di luar negeri.
18

 Salah satu yang menjadi fokus dalam 

buku Krieg ialah konflik yang mengikis struktur otoritas dan struktur 

administratif suatu Negara, dianggap mengancam Negara-negara demokrasi 

barat. Hal ini berujung pada Negara-negara gagal yang dapat menjadi tempat 

perlindungan yang aman bagi teroris atau struktur militer sub-negara yang 

beroperasi dengan hak kebebasan yang melanggar hukum.
19

 Sehingga dapat 

dikatakan bahwa memerangi ancaman-ancaman di luar negeri dan 

memperkuat serta meningkatkan hubungan dan pengaruh ialah hal-hal yang 

melayani kepentingan geostrategis. Maka beradasarkan definisi tersebut, 

muncul empat parameter dalam indikator kepentingan geostrategis dalam 

buku Andreas Krieg, yaitu; 

1. Vital Region in War on Teror 

Wilayah penting dalam perang melawan terorisme didefinisikan 

sebagai wilayah yang memiliki kemungkinan dalam berkembang 

pesatnya teroris dan juga merupakan wilayah yang dianggap dapat 
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menghentikan teroris langsung ke pusatnya. Dalam buku milik 

Andreas Krieg, wilayah ini identic dengan Negara-negara di Timur 

Tengah.
20

 

 

2. State Poses a Threat to Intervening State 

Negara yang dianggap mengancam didefinisikan sebagai Negara 

yang tidak memiliki pandangan yang sama dengan Negara yang akan 

mengintervensi. Andreas Krieg menjelaskan bahwa perbedaan 

ideologi, perbedaan pandangan dan perbedaan kepentingan 

menjadikan suatu Negara dikatakan mengancam bagi Negara lain.
21

 

 

3. Facilitate Consolidation of Influence in Strategically Important 

Region 

Dalam bukunya, Krieg menyatakan bahwa perluasan ataupun 

mempertahankan pengaruh merupakan salah satu motivasi dalam 

melakukan intervensi kemanusiaan. Meningkatkan hubungan dan 

pengaruh merupakan hal-hal yang dibutuhkan dalam mencapai 

kepentingan geostrategic.
22

 

 

4. Potential of Spill Over of Conflict and Threat to Integrity and Stability 

of the Region 
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Andreas Krieg menjelaskan bahwa suatu konflik se-waktu-waktu 

dapat saja meluas jika tidak dilakukan pembendungan.
23

 Perluasan 

konflik yang mungkin akan terjadi akan mempengaruhi nagara lain 

bahkan mempengaruhi suatu kawasan. Hal ini tentunya akan menjadi 

ancaman tambahan bagi eksistensi Negara super power. 

Kemudian indikator yang terakhir ialah political interest yang menjelaskan 

bahwa karir politik pada Negara demokrasi sangat tergantung pada dukungan 

publik.
24

 Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan Negara demokrasi dalam 

membuat keputusan yang mendukung kehendak publik. Dalam buku Andreas 

Krieg, kepentingan politik ini lebih mengacu pada kepentingan individu dari 

pengambil keputusan dalam hal ini ialah presiden. Sehingga parameter yang 

muncul ialah motivasi yang dijadikan presiden dalam melakukan intervensi 

kemanusiaan demi kepentingan politiknya. Berikut ialah parameternya; 

1. Potential of Diverting Public Attention Away from Domestic Issues 

Towards Foreign Issues by Humanitarian Intervention 

Dalam parameter ini dijelaskan bahwa intervensi kemanusiaan pun 

dapat termotivasi atas dasar kepentingan pengalihan isu. Seperti yang 

dijelaskan pada studi kasus dalam buku Andreas Krieg, Presiden 

Clinton sempat di nilai gagal dalam melakukan dua kebijakan luar 

negeri pada awal kepemimpinannya.
25

 Kemudian tahun 1994 Haiti 

menjadi arena bagi Clinton untuk memperbaiki peneliaiannya dan 
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mengalihkan fokus masyarakat terkait kegagalannya dan berfokus pada 

operasi yang dilakukan AS terhadap Haiti. 

  

2. Mounting Public Pressure 

Parameter ini menjelaskan terkait tekanan publik yang dapat 

menjadi motivasi dalam melakukan intervensi kemanusiaan. Seuai 

yang di tuliskan dalam buku Andreas Krieg, Negara barat yang 

menjunjung demokrasi tentu akan mempertimbangkan tekanan dna 

dukungan public dalam setiap pengambilan keputusannya.
26

 

 

3. Potential for Decision-maker to Boost His Position 

Pada parameter terakhir ini, Andreas Krieg menyebutkan dua 

kemungkinan dalam bukunya terkait potensi dalam kenaikan posisi 

dari pengambil keputusan. Seperti dalam studi kasus yang ditelitinya, 

parameter ini mengacu pada kelanjutan seorang presiden dalam potensi 

memenangkan kembali pemilu pada putaran selanjutnya dan upaya 

seorang presiden dalam menjaga kredibilitas dengan pembuktiannya.
27

 

Salah satu contoh kasusnya dalam buku milik Andreas Krieg yaitu 

upaya Presiden Bush dalam menjaga dan meningkatkan kredibilitasnya 

setelah kejadian 9/11 dengan kebijakan perang melawan terror yang 

dikeluarkannya. 
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2.2.2 Operasionalisasi Konsep 

Berdasarkan konsep motifasi intervensi kemanusiaan milik Andreas Krieg 

tahun 2013, dalam penelitian kali ini penulis akan memfokuskan penelitian pada 

variabel national interest dengan 3 indikator dan 9 parameternya. Variabel 

national interest ini penulis gunakan sebagai landasan dalam menganalisa 

motivasi intervensi kemanusiaan AS dalam konflik di Suriah. 

Setiap negara tentunya memiliki kepentingan nasional yang perlu dicapai. 

Menurut Krieg, intervensi kemanusiaan yang diberikan oleh negara terhadap 

negara atau kelompok masyarakat lain tidak akan lepas dari motivasi kepentingan 

nasional suatu negara.
28

 Dalam konflik di Suriah ini penulis melihat bahwa ada 

motivasi dibalik intervensi kemanusiaan yang dilakukan AS dalam konflik Suriah. 

Motivasi terbesarnya ialah kepentingan nasional AS dengan indikator dan 

parameter sebagai berikut;
29

  

1. Economic Interest 

Salah satu indikator utama suatu negara memberikan bantuan 

kemanusiaan berbasis kepentingan nasional ialah kepentingan ekonomi dari 

negara yang meng-intervensi.
30

 Keberadaan SDA dan jalur perdagangan 

strategis suatu negara yang akan diintervensi menjadi perhitungan yang 

sangat penting bagi negara yang mengintervensi. Pihak ataupun negara yang 

mengintervensi dapat melakukan campur tangan bukan hanya terkait 

pemberian bantuan kemanusiaan, tetapi juga dapat turut campur tangan dalam 

mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia. Selain itu, pihak ataupun 
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negara yang mengintervensi juga dapat turut membangun jalur perdagangan 

yang menguntungkan negara tersebut.
31

   

 

Parameter yang digunakan Krieg dalam menganalisis intervensi 

kemanusiaan berbasis kepentingan ekonomi ialah tersedianya sumber daya 

alam di negara yang akan di intervensi dan letak strategis dari negara yang 

akan diintervensi untuk jalur perdagangan regional ataupun global. 

- Availability of vital natural resources 

Suriah dikenal dengan sumber daya alamnya yang menggiurkan bagi 

aktor-aktor internasional. Keberadaan minyak dan gas alam 

menjadikan Suriah sebagai lahan perebutan negara super power. 

Dalam penelitian kali ini, AS melakukan intervensi kemanusiaan 

dalam konflik Suriah agar dapat turut campur dalam mengeksploitasi 

SDA yang dimiliki Suriah atas dasar kepentingan nasionalnya. 

 

- Strategic importance of crisis region for regional or global trade 

Suriah termasuk ke dalam wilayah krisis yang strategis. Kondisi ini 

dimanfaatkan oleh AS dalam mencapai kepentingan nasionalnya. 

Yaitu dengan melakukan intervensi kemanusiaan dalam konflik, AS 

berharap dapat memiliki akses dalam jalur perdagangan strategis yang 

dimiliki oleh Suriah. 

 

2. Geo-strategic interest 
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Menurut Krieg dalam bukunya, kepentingan geo-strategis 

didefinisikan sebagai kepentingan nasional yang terkait dengan keamanan 

yang terjadi di masa yang akan datang. Istilah 'kepentingan geo-strategis' 

mencerminkan hubungan antara kekuasaan, keamanan, dan ruang geografis di 

arena internasional. Dalam hal ini, kekuasaan mengacu pada pengaruh dan 

kontrol atas teritori dan sumber daya, sementara keamanan memberi 

perlindungan terhadap pemahaman dan pengandaian kepentingan tertentu dari 

pengaruh asing.
32

 

- Vital region in war on terror 

Suriah merupakan salah satu negara Timur Tengah yang dianggap 

vital dalam melwan terorisme. Disisi lain bantuan kemanusiaan 

maupun intervensi kemanusiaan yang dilakukan AS dalam konflik 

Suriah dianggap bertujuan untuk memerangi terorisme. 

 

- State poses a threat to intervening state 

Dalam sejarahnya, kepemimpinan Hafez Al-Assad maupun Bashar 

Al-Assad di Suriah menunjukan bahwa ke dua presiden Suriah ini 

menentang keberadaan AS di Suriah maupun di Timur Tengah. 

Sehingga dengan terjadinya konflik internal Suriah, membukakan 

jalan bagi AS dengan melakukan intervensi kemanusiaan bagi korban 

konflik Suriah yang harapannya dapat mengambil hati rakyat Suriah. 
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- Facilitate Consolidation of Influence in Strategically Important 

Region 

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa Suriah merupakan negara yang 

strategis dan penting yang berada pada kawasan Timur Tengah yang 

dianggap sebagai kawasan strategis di Dunia. Keberadaan AS dengan 

memberikan bantuan kemanusiaan dalam intervensi kemanusiaannya 

diharapkan dapat meningkatkan eksistensi AS di Timur Tengah 

sehingga AS memiliki pengaruh pada kawasan tersebut. 

 

- Potential of Spill-Over of Conflict and Threat to Integrity and Stability 

of the Region 

Ketakutan AS ialah kemenangan Assad. Jika kemenangan berada di 

tangan Assad, Suriah akan tetap membelot kepada AS. Kemudian 

ketakutan lainnya ialah pembelotan Suriah yang akan mempengaruhi 

negara-negara lain untuk turut membelot kepada AS. Konflik 

dianggap akan menyebar ke negara-negara lain dan akan terjadi 

ketidak-stabilan pada kawasan Timur Tengah. 

 

3. Political interest  

Parameter terakhir yang menjadi salah satu pembahasan dalam 

variable kepentingan nasional adalah kepentingan politik, pada indikator ini 

membahas terkait keuntungan atau kerugian yang diharapkan dari intervensi 

dalam ranah politik domestik.
33
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- Potential of diverting public attention away from domestic issues 

towards foreign issues by humanitarian intervention 

Intervensi kemanusiaan yang dilakukan AS dalam konflik di Suriah 

ialah salah satu cara AS untuk meng-cover isu-isu domestik AS 

dengan memfokuskan perhatian dunia terhadap intervensi 

kemanusiaan yang dilakukannya dalam konflik di Suriah. 

 

- Mounting public pressure 

Berkaitan dengan informasi public yang diterima oleh masyarakat 

internasional dan sesuai dengan harapan AS, maka masyarakat 

internasional diharapkan dapat membantu men-sukseskan keinginan 

demokrasi AS di Suriah melalui tekanan publik. Selain itu, 

masyarakat internasional pun diharapkan dapat mendukung intervensi 

yang dilakukan oleh AS. 

 

- Potential for decision-maker to boost his position 

Intervensi kemanusiaan yang diberikan AS dalam konflik Suriah 

tentunya berada dibawah keputusan presiden AS. Dalam penelitian 

kali ini,  presiden AS yang penulis fokuskan ialah Barack Obama. 

Dengan melakukan intervensi kemanusiaan secara tidak langsung 

dalam konflik Suriah akan menjadikan Obama memiliki citra yang 

baik di mata dunia Internasional. Selain itu, juga akan memberikan 

keuntungan pada Obama ketika terjadi pemilu mendatang 
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Table 2.1 Operasionalisasi Konsep 

KONSEP VARIABEL INDIKATOR PARAMETER OPERASIONALISASI 

Motivation 

for 

Humanitarian 

Intervention 

(Andreas 

Krieg – 2013) 

National 

Interests 

Economic 

Interest 

Availability of vital natural 

resources 
 Suriah memiliki SDA berupa minyak bumi, 

fosfat, bijih besi dan beberapa lainnya yang 

dibutuhkan oleh AS. Terjadinya konflik di 

Suriah tentu mengancam kepentingan 

nasional AS dalam hal SDA yang 

dibutuhkan  

Strategic importance of crisis 

region for regional or global 

trade 

 Suriah memiliki jalur perdagangan sekaligus 
perekonomian Timur Tengah dan 

Internasional. Terjadinya Konflik di Suriah 

pun mengancam kepentingan AS dalam hal 

tersebut 

Geo-strategic 

interest 

Vital region in war on terror  Keberadaan ISIS tentunya menjadikan 
Suriah sebagai salah satu negara vital dalam 

melawan terorisme 

State poses a threat to 

intervening state 
 Suriah merupakan negara yang membelot 

dan menolak keberadaan AS di Timur 

Tengah dan memilih untuk memiliki 

hubungan baik dengan Rusia. Kondisi ini 

mengancam kepentingan nasional AS di 

Timur Tengah 

Facilitate Consolidation of 

Influence in Strategically 

Important Region 

 Bantuan yang diberikan AS baik berupa 

bantuan kemanusiaan maupun bantuan 

diplomatis dalam konflik Suriah terbilang 

cukup banyak dengan tujuan untuk 

memperkuat pengaruh keberadaan AS di 
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Suriah dan Timur Tengah 

Potential of Spill-Over of 

Conflict and Threat to 

Integrity and Stability of the 

Region 

 Konflik di khawatirkan akan menyebar ke 

negara tetangga dalam kawasan yang 

tentunya akan semakin mengancam 

kepentingan nasional AS di kawasan Timur 

Tengah  

Political 

interest  

Potential of diverting public 

attention away from domestic 

issues towards foreign issues 

by humanitarian intervention 

 Intervensi kemanusiaan yang dilakukan 
diharapkan dapat mengalihkan perhatian 

masyarakat dari isu domestic AS terhadap 

isu intervensi kemanusiaan yang dilakukan 

AS dalam konflik di Suriah 

Mounting public pressure  Politik di negara demokrasi sangat 
bergantung pada dukungan public sehingga 

peningkatan dukungan public dibutuhkan 

untuk menentukan keputusan AS 

Potential for decision-maker 

to boost his position  
 Dengan melakukan intervensi kemanusiaan 

harapannya dapat membuat public 

berasumsi bahwa kepemimpinan yang di 

lakukan oleh presiden yang sedang menjabat 

termasuk ke dalam kepemimpinan yang baik 

sehingga dapat menguntungkan presiden 

yang menjabat untuk pemilu selanjutnya 
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2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

       

 

Banyaknya korban jiwa dalam konflik 

ataupun perang saudara di Suriah 

Keterlibatan AS dengan memberikan bantuan kemanusiaan 

bagi para korban yang membutuhkan 

Apa motivasi intervensi kemanusiaan 

AS dalam konflik Suriah tahun 2011-

2016? 

Konsep Motivation for Humanitarian Intervention (Andreas Krieg – 2013) 

National Interests 

Economic 

Interest 

Geo-

strategic 

interest 

Political 

interest  
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2.5 Argumen Utama 

 

 Dalam penelitian kali ini, penulis akan memfokuskan analisis dengan 

variabel National Interests AS di Suriah untuk tetap menjadi Negara Super Power. 

Sehingga argumentasi utama yang muncul yaitu bahwa motivasi intervensi 

kemanusiaan AS dalam konflik Suriah tahun 2011-2017 ialah karena Kepentingan 

Nasional AS yang harus dicapai. Kepentingan nasional tersebut terdiri dari 

kepentingan ekonomi yaitu kepentingan akan keberadaan SDA di Suriah dan 

keberadaan jalur ekonomi strategis di Suriah.  

Kepentingan geo strategis yaitu kepentingan akan wilayah Suriah yang 

merupakan wilayah strategis untuk melawan terorisme, kepentingan untuk 

membuat masyarakat Suriah tunduk terhadap AS, kepentingan untuk memiliki 

pengaruh dalam kawasan dan kepentingan untuk mempertahankan stabilitas 

kawasan dari konflik lainnya. 

 Kepentingan politik yaitu kepentingan untuk mengalihkan perhatian 

public dari isu-isu domestic AS dan focus terhadap bantuan AS dalam konflik di 

Suriah, kepentingan untuk menyebarkan ideology demokrasi dan kepentingan 

untuk membangun citra baik Presiden saat itu terhadap dunia internasional. 

 

Motivasi intervensi kemanusiaan AS dalam 

konflik Suriah ialah karena alasan kepentingan 

nasional yang harus dicapai AS yang terdiri dari 

kepentingan ekonomi, kepentingan geo strategis 

dan kepentingan politik 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan, akan diteliti menggunakan metode 

penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan 

suatu masalah dan atau keadaan sebagaimana adanya. Dalam penelitian kali ini 

hanya ada satu variabel yang diteliti. 

   

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini akan difokuskan pembahasannya sejak 2011 konflik Suriah 

dimulai dan bantuan kemanusiaan AS diberikan yang kemudian akan diakhiri 

hingga tahun 2016 saja, mengingat konflik di Suriah masih terus berlanjut hingga 

penulis mengerjakan skripsi ini. Selain itu, dalam penelitian kali ini pula penulis 

akan melakukan penelitian dengan menggunakan konsep Motivaion for 

Humanitarian Intervention milik Andreas Krieg yang dijelaskan dalam bukunya 

pada tahun 2013. Penelitian ini berfokus pada kepentingan Amerika Serikat di 

Suriah khususnya dan di Timur Tengah umumnya. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah jenis data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa ahli dan 
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akademisi yang di dapat melalui buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan 

website ataupun publikasi resmi. Selain itu, penulispun menggunakan data dari 

sumber informasi lainnya yang terdokumentasikan dan dapat diakses melalui 

beberapa situs internet yang relevan. Kemudia teknik pengumpulan yang dipakai 

penulis ialah studi kepustakaan. 

 

3.4 Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah teknik 

analisa data kualitatif. Teknik analisa data kualitatif merupakan sebuah teknik 

dalam menganalisa suatu kasus dimana penulis akan menggambarkan sebuah 

permasalahan berdasarkan fakta dan data dengan sebuah teori ataupun konsep 

yang berkaitan dengan fakta-fakta dan data-data lainnya untuk mendapatkan 

sebuah kesimpulan dengan penjelasan yang sistematis. 

  

3.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis 

membagi penelitian ini berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab I Pendahuluan berisikan Latar Belakang yang menjelaskan mengapa 

penulis mengambil tema ini dalam penelitian penulis dan seperti apa urgensinya. 

Kemudian menjelaskan terkait tujuan penelitian dan apa sajakah manfaat yang 

muncul dalam penyusunan penelitian ini. 
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BAB II  : Kerangka Pemikiran 

 Bab II Kerangka Pemikiran berisikan pemikiran penulis terkait kasus atau 

fenomena yang penulis angkat dalam penelitian ini menggunakan teori ataupun 

konsep yang sesuai dengan kasus atau fenomena tersebut. Dalam bab ini pula, 

penulis membuat sebuah skema alur berpikir penulis dalam meneliti kasus atau 

fenomena dalam penelitian. 

BAB III : Metode Penelitian 

 BAB III Metode Penelitan menjelaskan teknik seperti apa yang penulis 

gunakan dalam penelitian. Dimana diantaranya ialah jenis penelitian apa yang 

penulis gunakan, sejauh mana ruang lingkup penelitian ini, seperti apa teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan, seperti apa teknik analisa datanya dan  

bagaimana sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB IV : Gambaran Umum 

 BAB IV Gambaran Umum berisikan informasi lebih lanjut dan detail 

mengenai kasus ataupun fenomena yang penulis bahas dalam penelitian ini. 

Gambaran umum yang akan penulis jelaskan dalam penelitian ini ialah terdiri dari 

Konflik di Suriah, Amerika Serikat dan Konflik di Suriah serta Intervensi 

Kemanusiaan Amerika Serikat dalam konflik di Suriah. 

BAB V : Pembahasan 
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 BAB V Pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan analisa penulis 

terhadap kasus atau fenomena yang di bahas dalam penelitian ini dengan bentuk 

deskriptif. Dalam penelitian ini bab V akan berisikan analisis terkait kepentingan 

nasional Amerika Serikat dalam konflik di Suriah dengan indikator kepentingan 

ekonomi, kepentingan geostrategic dan kepentingan politik. 

BAB VI : Penutup 

BAB VI merupakan bab terakhir yaitu bab penutup. Dalam bab ini, 

berisikan kesimpulan yang diambil oleh penulis dalam melakukan penelitian, serta 

memberikan saran dan rekomendasi terhadap mahasiswa Hubungan Internasional 

lainnya yang akan meneruskan kasus ataupun fenomena yang telah penulis teliti 

dengan tujuan untuk menutupi kekurangan dan kelemahan yang penulis temukan 

dalam melakukan penelitian. 
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BAB IV 

AMERIKA SERIKAT DAN KONFLIK DI SURIAH 

 

 Dalam Bab ini akan dijelaskan terkait awal mula terjadinya konflik di 

Suriah yang kemudian semakin membesar dan menarik perhatian Dunia 

Internasional. Selain itu juga terdapat gambaran umum terkait respon AS terhadap 

konflik di Suriah dan bentuk intervensi kemanusiaan yang diberikan AS dalam 

konflik di Suriah. 

4.1 Konflik di Suriah 

 Suriah merupakan negara bekas jajahan Prancis yang diberikan 

kemerdekaan pada tahun 1946. Awal mula kemerdekaannya, Suriah tidak 

memiliki stabilitas politik dan cukup sering mengalami kudeta militer. Pada 

Febuari 1958 Suriah bersatu dengan Mesir untuk membentuk Republik Arab 

Bersatu. Namun pada 1961 terjadi kudeta militer yang membuat Suriah 

memisahkan diri dan kembali dengan nama Republik Arab Suriah. Kemudian 

pada tahun 1970 Hafez Al-Assad yang merupakan anggota partai sosialis Ba’ath 

dan anggota minoritas Alawi merebut kekuasaan dan membawa stabilitas politik 

ke dalam negara Suriah.
1
 

 Mayoritas penduduk di Suriah ialah bangsa Arab dengan beberapa 

kepercayaan yaitu Alawait, Sunni, Druze dan Kristen. Selain itu, Suriah pun 

memiliki beberapa kelompok etnis diantaranya ialah Armenia,  Assyria, Kurdi dan 

                                                             
1
CIA, OpCit 
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Turki Yezidi.
2
 Letak geografis Suriah terbilang cukup strategis. Suriah terletak di 

ujung timur mediterania dan berbatasan langsung dengan Turki, Libanon, Israel 

Irak dan Yordania. Letak ataupun kondisi geografis merupakan factor yang sangat 

menentukan bagi sejarah Suriah. Dengan letak geografisnya yang strategis karena 

berada di persilangan jalur perdagangan dan militer antara Laut Tengah, 

Mesopotamia dan Mesir maka Suriah menjadi sasaran penyerbuan baik bagi 

negara tetangga maupun negara super power. 

 Pada masa kepemimpinan Hafez Al-Assad, partai Ba’ath ialah partai yang 

kuat dan berkuasa di Suriah. Masa kepemimpinan Hafez Al-Assad pun tidak 

terlepas dari demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat golongan Sunni dalam 

menentang rezim tersebut. Namun, Hafez Al-Assad menghadapinya dengan 

menumpas semua demonstran melalui kekerasan militer.
3
 

 Perang sipil pun pernah terjadi di bawah kepemimpinan Hafez Al-Assad 

yaitu ketika terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok Muslim 

Brotherhood atau Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ialah organisasi Sunni 

di seluruh dunia dan memiliki cabang di Suriah sejak pertengahan 1940-an.
4
 

Mereka selalu menolak dominasi Alawi yang menyebabkan terjadinya 

demonstrasi di Suriah pada tahun 1982 untuk menolak keberadaan Hafez Al-

Assad sebagai pemimpin dengan latar belakang anggota dari sekte Alawi. 

Ikhwanul Muslimin menginginkan reformasi politik termasuk diberikannya hak-

hak sipil warga negara. Sehingga mereka melekakukan penyerangan terhadap unit 

                                                             
2
 Ibid. 

3
David Pryce-Jones, “Syria Next? The Horrible Assad Regime Faces it People”, 2011, diakses 

melalui https://www.nationalreview.com/magazine/2011/05/16/syria-next/ pada 24 Agustus 2018 

pukul 10:40 WIB 
4
 Ibid. 
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militer Suriah yang sedang mencari kelompok oposisi di Hama. Kemudian Hafez 

Al-Assad menjawab serangan tersebut dengan mengirimkan 12.000 tentara pro- 

pemerintah.
5
 Situasi pertempuran di Hama inipun berubah menjadi perang sipil 

yang memakan cukup banyak korban jiwa. 

 Pada tahun 2000 kepemimpinan Hafez Al-Assad berakhir dan dilanjutkan 

oleh anaknya yaitu Bashar Al-Assad yang menjabat sebagai presiden Suriah 

hingga saat ini. Transisi kepemimpinan dari Hafez Al-Assad kepada Bashar Al-

Assad berjalan mulus. Tidak ada pergolakan tentang kepemimpinan Bashar pada 

saat itu. 

 Bashar Al-Assad yang merupakan anak ke-2 dari Hafez Al-Assad lahir di 

Damaskus pada tanggal 11 September 1965. Bashar menempuh pendidikan di 

Arab-French al-Hurriya School yang berlokasi di Damaskus untuk mempelajari 

dan memperlancar bahasa Inggrin dan Perancis. Kemudian ia melanjutkan 

studinya pada bidang kedokteran di Universitas Damaskus dan lulus pada tahun 

1988. Setelah itu, ia pergi ke London untuk kembali melanjutkan studinya di 

Western Eye Hospital pada tahun 1992.
6
 

 Ketika kakaknya yaitu Basil al-Assad mengalami kecelakaan dan 

meninggal pada tahun 1994, Bashar al-Assad mulai dipersiapkan untuk 

melanjutkan kepemimpinan di Suriah menggantikan ayahnya Hafez al-Assad. 

Sehingga Bashar al-Assad mengikuti akademi militer di Homs, tepatnya di 

                                                             
5
 Ibid. 

6
 Newsgrid,  “Profile: Bashar al-Assad”, 2007, diakses melalui 

https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2007/07/200852518514154964.html pada 29 Agustus 

2018 pukul 23:20 WIB 
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Damaskus Utara.
7
 Bashar Al-Assad di lantik secara resmi sebagai presiden Suriah 

pada tanggal 17 Juli tahun 2000 untuk masa jabatan 7 tahun. Ketika dalam 

pelantikan, ia berjanji akan menjadikan Suriah sebagai negara yang lebih modern 

dan demokratis. Awal mula kepemimpinannya pun terlihat bahwa Suriah bergerak 

menjadi lebih progresif dan liberal, namun beberapa tahun kemudian semakin 

terlihat jelas bahwa sistem inti dalam rezim tidaklah memiliki perubahan.
8
 

Sehingga rakyat memprotes pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan 

dalam rezim tersebut. 

Peristiwa Arab Spring atau kebangkitan Arab yang diawali dengan 

terjadinya protes di Tunisia pada tahun 2010 telah menginspirasi beberapa 

golongan kebangkitan di Yordania, Mesir, Aljazair, Yaman dan negara-negara 

lainnya. Sehingga pada tahun 2011 tepatnya pada bulan Maret, Arab Spring pun 

melanda Suriah. Diawali oleh seorang pemuda yang bernama Hasan Ali Alekh 

yang membakar dirinya sendiri. Tindakan tersebut terinspirasi dari tindakan 

membakar diri yang dilakukan oleh Mohammed Bouazizi di Tunisia. Tindakan 

yang dilakukan Bouazizi di Tunisia melahirkan revolusi yang membuat presiden 

Tunisia mengundurkan diri setelah 23 tahun berkuasa. Begitupun dengan tindakan 

membakar diri oleh Hasan Ali Alekh yang berhasil membuat gerakan “Days of 

Rage” yang sayangnya masih belum bisa menurunkan rezim Assad karena 

masyarakat masih merasa takut akan kekuatan pemerintah Suriah.
9
 

                                                             
7
 Ibid. 

8
Janis Berzins, Civil Wars in Syria: Origin, Dynamics and Possible Solutions, 2013, National 

Defence Academy of Latvia Center for Security and Strategic Research 
9
 The New York Times, “Days of Rage’ for Syrians Fails to Draw Protesters”, 2011, diakses 

melalui http://www.nytimes.com/2011/02/05/world/middleeast/05syria.html?_r=0 pada 22 Maret 

2018 pukul 05:13 WIB 

http://www.nytimes.com/2011/02/05/world/middleeast/05syria.html?_r=0
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Perjuangan Hasan Ali Alekh yang membakar diri dilanjutkan oleh 15 

orang pelajar yang menuliskan slogan-slogan anti pemerintah seperti “Rakyat 

menginginkan rezim turun” di tembok-tembok kota.
10

 Namun sayangnya, 

tindakan 15 orang pelajar tersebut mendapat respon negatif dari pemerintah 

Suriah. Ke 15 anak ini ditangkap, ditahan dan disiksa oleh pemerintah Assad. 

Bahkan dikabarkan ada seorang anak yang dipulangkan dalam keadaan tidak 

bernyawa. Hal ini tentunya menyulut kemarahan rakyat Suriah atas apa yang 

dilakukan oleh pemerintahnya, sehingga menimbulkan demonstrasi yang lebih 

keras terhadap pemerintah Suriah. 

 Awal mula konflik di Suriah ini dipicu dengan beberapa masalah dalam 

negeri seperti kesenjangan ekonomi, kebijakan yang selalu berpihak pada militer 

dan isu perang sunni-syiah yang terus dibahas oleh media barat.
11

 Demonstran 

yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah di respon dengan sikap represif 

dari pemerintah sehingga membuat rakyat geram dan kembali melakukan aksi 

untuk pembalasan.  Pada bulan Juli tahun 2011, ratusan ribu masyarakat turun ke 

jalan dan mulai mengangkat senjata dengan tujuan untuk mempertahankan diri 

dan mengusir tentara pro pemerintah dari wilayah mereka.
12

 

 Serangan yang terus menerus terjadi antara ke dua belah pihak membuat 

konflik Suriah pecah menjadi perang saudara. Kemudian konflik di Suriah ini 

berkembang bukan hanya sekedar konflik antara pemerintah Assad dengan 

kelompok oposisi melainkan muncul kelompok-kelompok lainnya seperti 

                                                             
10

Dina Y Sulaeman, Praha Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional, 2013, Depok: 

IMaN,  halaman 100 
11

 Ibid. 
12

 BBC News, “Syria: The Story of the Conflict”, 2016, diakses melalui 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868 pada 13 September 2018 pukul 07:46 

WIB 
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kelompok jihad IS yang membuat dimensi konflik bertambah kompleks. Selain 

itu, situasi geopolitik Suriah dan hubungannya dengan negara tetangga semakin 

memperumit konflik. Suriah terletak di jantung Timur Tengah yang dikelilingi 

oleh negara-negara dengan agama yang berbeda dna interaksi yang kompleks satu 

sama lain.
13

 Hal ini ditegaskan oleh Pankin, Duta Besar Rusia untuk PBB yang 

mengatakan bahwa Suriah adalah landasan arsitektur keamanan Timur Tengah.
14

  

 Berpacu pada penilaian internasional terhadap situasi geopolitik Suriah 

menjadikan negara-negara tetangga dan negara-negara maju yang berkepentingan 

terlibat dalam konflik. Terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Suriah 

menjadikan jalan bagi negara Barat untuk masuk ke dalam konflik melalui 

desakannya pada DK PBB untuk melakukan aksi. Kemudian DK PBB pun 

mengajukan resolusi untuk mengatasi konflik di Suriah yang sayangnya mendapat 

veto dari Rusia dan Cina.
15

 Dapat dilihat bahwa konflik di Suriah ini menyita 

perhatian Dunia Internasional. Tercermin dari banyaknya pihak yang terlibat 

seperti AS, Rusia, Cina, Iran, Arab Sudi, Qatar, Turki dan tentunya PBB.
16

 

Terdapat dua kelompok utama sebagai aktor internal dalam konflik di 

Suriah ini, yaitu kelompok pro-pemerintahan Assad dan kelompok oposisi atau 

pemberontak. Aktor luar yang terlibat dalam konflik tentunya memiliki 

keberpihakan dalam mendukung kelompok atas dasar kepentingan masing-

                                                             
13

Mu Ren, Interpreting China’s (Non-) Intervention Policy to The Syrian Crisis: A Neoclassical 

Realist Analysis, 2014 
14

 Ibid. 
15

 Kompas, “AS Dorong DK PBB Tekan Rusia agar Akhiri Konflik Suriah”, 2017, diakses melalui 

https://internasional.kompas.com/read/2017/04/28/15020901/as.dorong.dk.pbb.tekan.rusia.agar.ak

hiri.konflik.suriah pada 13 September 2018 pukul 08:39 WIB 
16

Al-Masri A, “Syria: Proxy war, not civil war”, 2017, diakses melaui 

https://www.middleeastmonitor.com/20150314-syria-proxy-war-not-civil-war/ pada 13 September 

2018 pukul 08:46 WIB 

https://www.middleeastmonitor.com/20150314-syria-proxy-war-not-civil-war/
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masing. Pada sisi kelompok pro-pemerintahan Assad terdapat Rusia, Cina, Iran 

dan Hizbullah Lebanon yang memberikan dukungan.
17

 Dukungan Rusia terhadap 

pemerintahan Assad dapat dilihat dari penggunaan hak veto Rusia dalam sidang 

PBB untuk menghentikan intervensi AS di Suriah. Hak veto yang dilakukan Rusia 

tersebut didukung pula oleh Cina yang mendukung rezim Assad secara finansial.
18

 

Rusia sendiri sudah membuat kesepakatan bantuan persenjataan dengan 

pemerintah Suriah dan tetap mendukung Assad sebagai Presiden Suriah atas dasar 

kepentingan Rusia dalam memerangi kelompok agama yang memiliki hubungan 

dengan Islamis di Chechnya.
19

 Selain itu, Rusia juga tertarik dengan fasilitas 

angkatan laut di Suriah dan ingin memiliki pangkalan sendiri atas dasar 

kepentingan Negara.
20

 

Kemudian terdapat juga Iran yang mendukung militan Hizbullah Lebanon 

untuk membantu pemerintahan Assad atas dasar kepentingan strategis dan 

geopolitik.
 21

 Selain itu, Suriah dan Iran merupakan sekutu sejak tahun 1980 

sehingga pada konflik Suriah kali ini, Iran memutuskan untuk mengirimkan 

“Komandan Pengawal Revolusi Senior” ke Suriah untuk melawan oposisi.
22

 

Di sisi lain terdapat Amerika Serikat, Arab Saudi, Qatar dan Turki yang 

memberi dukungan terhadap kelompok oposisi. Amerika Serikat mendukung 

kelompok oposisi untuk menjatuhkan rezim Assad, membuat perubahan, dan 

                                                             
17

 Ibid 
18

 NBC News, “Clinton: Syria’s Assad has lost legitimacy to rule”, 2011, diakses melalui 

http://www.nbcnews.com/id/43711672/ns/world_news-mideast_n_africa/t/clinton-syrias-assad-

has-lost-legitimacy-rule/#.WrLh6YVOJdh pada 13 September 2018 pukul 08:55 WIB 
19

 Al-Masri A, OpCit 
20

 BBC. OpCit. “Syria crisis: Where key countries stand.” 
21

 Al-Masri A, LocCit.  
22

Bitar K, “Syria: proxy theatre of war”, 2013, diakses melalui 

https://mondediplo.com/2013/06/02syria pada 17 September 2018 pukul 07:59 WIB 
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menjadikan Suriah sebagai Negara demokrasi. Kemudian pada tahun 2013 

peluncuran senjata kimia dilakukan oleh pemerintah Assad. Setelah AS 

mendapatkan bukti bahwa senjata kimia tersebut dilancarkan oleh pemerintahan 

Assad, AS pun memutuskan untuk turun langsung dan mengintervensi konflik di 

Suriah dengan mempersenjatai pasukan oposisi yang dinilai sebagai perwakilan 

dari masyarakat Suriah.
23

 

Selain Amerika Serikat, Arab Saudi pun turut membantu kelompok oposisi 

Suriah dengan memberikan bantuan finansial, memasok senjata dan memberikan 

pelatihan. Pendukung utama terakhir bagi kelompok oposisi ialah Turki. Turki 

telah menjadi tuan rumah bagi para pengungsi Suriah dengan total lebih dari dua 

juta pengungsi.
24

  

 

4.2 Amerika Serikat dalam Konflik di Suriah 

Hubungan resmi antara Amerika Serikat dengan Suriah dimulai pada tahun 

1944 setelah Suriah merdeka dari Perancis.
25

 Hubungan AS dan Suriah tentunya 

mengalami dinamika yang cukup drastis. Pada tahun 1967 hubungan keduanya 

melemah, namun kembali membaik pada tahun 1974. Kemudian tahun 1990 

sampai tahun 2001, AS dan Suriah bekerjasama di tingkat isu regional. Namun 

hubungan keduanya kembali memburuk pada tahun 2003 ketika AS memutuskan 

untuk menginvasi Irak dengan alasan untuk meghancurkan organisasi terorisme 

yang merupakan musuh dunia internasional dan membebaskan rakyat Irak dari 

                                                             
23

 BBC,  OpCit. “Syria crisis: Where key countries stand” 
24

 Ibid. 
25

 U.S Departement of State, “U.S Relations with Syria”, diakses melalui 

https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3580.htm pada 17 September 2018 pukul 08:53 WIB. 

https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3580.htm
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rezim Saddam Husein.
26

 Pada konflik ini Suriah menolak bekerjasama dengan AS 

dan lebih memilih untuk berada di pihak Irak. Invasi AS terhadap Irak memang 

membuat hubungan antara AS dan Suriah memburuk. Kemudian hubungan 

diplomatik AS dan Suriah sempat kembali membaik pasca dilantiknya Barack 

Obama sebagai presiden AS. 

Namun setelah terjadinya konflik di Suriah pada tahun 2011, sikap 

Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Barack Obama jelas tidak mendukung 

Bashar Al Assad untuk melanjutkan kepemimpinan di Suriah. Seperti yang 

terucap dalam pidato Barack Obama yang menyatakan bahwa sudah saatnya 

Presiden Assad mundur dan biarkan rakyat Suriah menentukan sendiri masa 

depannya.
27

 Sebelum Barack Obama menyatakan pidatonya, Amerika Serikat 

sempat mengambil tindakan membekukan semua aset Pemerintah Suriah yang 

berada di kawasan yuridiksi Amerika Serikat.
28

 

Respon berlanjut dengan diadakannya resolusi Dewan Keamanan PBB 

yang diusung oleh Amerika Serikat dan Perancis. Namun, digagalkan oleh veto 

dari Rusia yang memiliki hubungan baik dengan Suriah serta veto dari Cina yang 

menjalin kerjasama ekonomi dengan Suriah dimana Rusia dan Cina tidak 

menginginkan terjadinya intervensi pada konflik di Suriah.
29

 Dengan adanya 

Rusia dan Cina dibelakang Suriah, tentunya AS tidak dapat melaksanakan 
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 Ibid. 
27

Macon Phillips, “President Obama: “The future of Syria must be determined by its people, but 
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https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2011/08/18/president-obama-future-syria-must-be-
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intervensi secara langsung dalam konflik Suriah. Sehingga, intervensi yang 

dilakukan AS dalam konflik di Suriah dilakukan dengan menggalang bantuan 

internasional melalui PBB ataupun langsung memberi bantuan kepada pihak 

oposisi. Diantaranya AS memberikan bantuan berupa obat-obtan dan makanan 

kepada kelompok oposisi FSA agar dapat bertahan dalam melawan pemerintah 

Suriah. Selain itu, bantuan pun dilakukan dengan membuat forum internasional 

yang bernama The Group of Friend of The Syrians People atau biasa disebut 

dengan nama Friends of Syria.
30

 

Kemudian pada tahun 2013 beredar kabar bahwa pemerintah Suriah 

menggunakan senjata kimia dalam merespon tindakan demonstrasi oleh oposisi. 

Dengan begitu hal ini menjadi sebuah “Game Changer” bagi AS terhadap Suriah. 

Setelah AS mendapatkan bukti bahwa senjata kimia tersebut dilancarkan oleh 

pemerintah Suriah, AS pun memutuskan untuk turun langsung dan 

mengintervensi konflik di Suriah dengan mempersenjatai pasukan oposisi yang 

dinilai sebagai perwakilan dari masyarakat Suriah. Selain AS, kongres pun 

memutuskan untuk melakukan voting untuk menentukan intervensi militer ke 

dalam konflik di Suriah. Namun, AS meminta kongres untuk menunda voting 

tersebut dan sependapat dengan Rusia bahwa penghancuran senjata kimia di 

Suriah harus berada di bawah monitoring internasional dan melalui jalan damai 

dalam bentuk perundingan antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi. 

Dalam perang sipil maupun konflik yang terjadi di Suriah ini, AS 

mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Bashar Al-Assad  sebagai 
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 BBC, “Friends of Syria Group Agree Urgent Support for Rebels”, 2013, diakses melalui 
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pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan dilakukannya serangan zat kimia. 

AS menganggap rezim Bashar Al-Assad ini membuat pelanggaran yang cukup 

banyak, salah satunya ialah banyak rakyat Suriah yang tidak memiliki kebebasan 

berpendapat dalam bermasyarakat. Sehingga AS memutuskan untuk mengambil 

sikap dalam konflik ini dengan mendukung kelompok oposisi untuk menjatuhkan 

rezim Bashar Al-Assad.
31

 Dukungan yang diberikan AS yaitu dalam bentuk 

pengakuan atas Syrian Opotition Coalition (SOC) sebagai pihak oposisi yang 

memiliki legitimasi.
32

 

 

4.3 Intervensi Kemanusiaan Amerika Serikat dalam Konflik di Suriah 

Sejak pertama kalinya konflik di Suriah pecah dan menjadi perang 

saudara, telah menjatuhkan korban sebanyak 465.000 jiwa.
33

 Selain korban jiwa, 

terdapat pula 5,1 juta masyarakat Suriah yang mengungsi ke negara lain dan 6,3 

juta masyarakat mengungsi secara internal.
34

 Dengan jumlah korban yang 

terbilang banyak, konflik di Suriah ini tentunya menarik perhatian Dunia 

Internasional. Banyaknya korban jiwa dan pengungsi tentunya menjadi focus 

masyarkat internasional dalam memberikan bantuan. 

Mengingat kembali definisi Intervensi Kemanusiaan menurut Krieg dalam 

bukunya yaitu sebagai tindakan pemaksaan apapun termasuk penggunaan 
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kekuatan dengan tujuan mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM dengan 

atau tanpa persetujuan dari negara penerima baik atau tanpa otoritas DK PBB, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat dua focus utama dalam Intervensi 

Kemanusiaan. Fokus pertama ialah langkah atau perbuatan untuk menghentikan 

pelanggaran HAM dan fokus yang kedua ialah penggunaan kekuatan militer. 

 Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara pendonor bagi Suriah 

terus mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui lembaga khusus bantuan 

miliknya yaitu USAID. USAID merupakan badan pemerintahan AS untuk 

memimpin pembangunan internasional dan upaya kemanusiaan untuk 

menyelamatkan nyawa dan memperkuat pemerintahan yang demokratis.
35

 USAID 

memiliki focus tentang bantuan luar negeri yang diberikan AS terhadap negara 

asing dengan tujuan ganda yaitu untuk memenuhi kepentingan nasional AS dan 

meningkatkan kehidupan di negara berkembang.
36

 Bantuan kemanusiaan yang 

diberikan pemerintah AS kepada Suriah melalui USAID dari tahun 2011- akhir 

2016  hampir mencapai $6 miliar.
37

 

 

Table 4.1 Total Bantuan Kemanusiaan AS untuk Suriah Tahun 2012-2016 

HUMANITARIAN FUNDING To Syria Humanitarian Response FY 2012-

FY2016 

USAID/OFDA $1,158,669,735 

USAID/FFP $1,895,604,343 

                                                             
35

 USAID, “Who We Are”, diakses melalui https://www.usaid.gov/who-we-are pada 23 

September 2018 pukul 10:51 WIB 
36
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37

 USAID, “Syria Complex Emergency – Fact Sheet #5”, 2016, diakses melalui 

https://www.usaid.gov/crisis/syria/fy16/fs05 pada 23 September 2018 pukul 21:58 WIB 
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STATE/PRM $2,924,721,779 

TOTAL $5,978,995,857 

OFDA = Office of US Foreign Disaster Assistance 

FFP = Office of Food and Peace 

PRM = US Department of State’s Bureau of Population, Refugees and Imigration  

 

 

Sumber: USAID, Syria Complex Emergency – Fact Sheet #5, 2016, diakses 

melalui https://www.usaid.gov/crisis/syria/fy16/fs05 

 

 Pada awalnya bantuan yang diberikan AS kepada konflik di Suriah 

hanyalah sebatas bantuan kemanusiaan bagi korban dan pengungsi saja, tanpa 

memberikan bantuan amunisi kepada kelompok oposisi. Bantuan yang diberikan 

AS melalui USAID pun bekerja sama dengan UN dan NGOs dalam 

menyalurkannya kepada para korban di Suriah. Namun ketika tahun 2013 Assad 

melancarkan serangannya dengan senjata kimia, AS memutuskan untuk memberi 

bantuan militer bagi kelompok oposisi. Sehingga bantuan yang diberikan oleh AS 

yang termasuk ke dalam intervensi kemanusiaan untuk Suriah terdiri dari bantuan 

makanan, bantuan kesehatan dan bantuan berupa penggunaan kekuatan militer 

maupun pelatihan militer kepada kelompok oposisi. Selain langkah yang termasuk 

ke dalam intervensi kemanusiaan, bantuan secara diplomatik pun diberikan AS 

seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. 

 Bantuan yang diberikan oleh AS dalam konflik di Suriah tidak semudah 

itu dapat dilakukan. Dalam prosesnya AS pun sempat mendapatkan penolakan 

terhadap rencana bantuan yang akan diberikannya bagi korban dari konflik di 

Suriah.  
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4.3.1 Bantuan Makanan dan Kesehatan dalam Konflik 

Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang memiliki konsen 

dalam membantu krisis yang terjadi di Suriah. Terlepas dari semua 

kepentingannya, AS pun turut membantu Suriah atas dasar kemanusiaan. 

Bantuan yang diberikan AS merupakan langkah dalam menghentikan 

pelanggaran HAM yang terjadi di Suriah. Diberikannya bantuan makanan 

dan kesehatan dianggap dapat mengembalikan dan memenuhi Hak para 

korban terkait kebutuhan hidup. 

Sebelum terjadinya konflik yang dimulai pada taun 2011, Suriah 

merupakan satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang 

mencukupi dalam hal produksi makanan terutama gandum. Banyaknya 

gandum yang dimiliki Suriah membuat ia sempat menjadi eksportir 

regional sebelum terjadinya kekeringan besar pada tahun 2008-2009.
38

 

Kemudian akibat kekeringan yang dideritanya, memaksa Suriah 

mengimpor gandum dalam jumlah banyak untuk peratma kalinya. Setelah 

terjadinya konflik, Suriah terpaksa beralih posisi menjadi importir 

gandum.
39

 UN World Food Programme (WFP) menyatakan bahwa sampai 

bulan Febuari 2012 terdapat 1,4 juta orang mengalami ketidak amanan 

pangan.
40
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Pada sisi kesehatan, World Health Organizations (WHO) 

menyatakan bahwa semenjak terjadinya konflik, akses bidang kesehatan 

yang masuk ke Suriah menjadi sulit. Obat dan tenaga medis pun menjadi 

langka sehingga membuat wabah dan penyakit dengan mudahnya 

menyebar.   

  Kondisi makanan dan kesehatan yang layak semakin terancam 

pada konflik di Suriah sehingga membuat AS memutuskan untuk 

memberikan bantuan non-militer bagi masyarakat Suriah terutama 

kelompok oposisi. Namun rencana pemberian bantuan tersebut sempat 

tertunda karena tidak disetujui oleh pengurus kongres. Kemudian pada 

tahun 2012 Pemerintah Obama berusaha agar rencana pemberian 

bantuannya mendapatkan izin dengan menggunakan otoritas khusus yang 

diberikan oleh Foreign Assistance Act of 1961.
41

 Bantuan makanan dan 

pasokan medis pun mulai dapat diberikan kepada kelompok pemberontak. 

  Berlanjut pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri Amerika 

Serikat melaporkan bahwa bantuan masih tetap diberikan kepada 

kelompok oposisi diantaranya berupa ambulans, generator, truk pemadam 

kebakaran dan truk penyimpan air.
42

 Bantuan AS lainnya yang diberikan 

dibawah wewenang yang diberikan Kongres dalam undang-undang ialah 

mendukung pemeliharaan keamanan publik, supremasi hukum dan 

dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia. 

                                                             
41
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  Pejabat pemerintahan Obama menjelaskan, bahwa dalam proses 

pemberian bantuan AS mengalami beberapa rintangan. Rintangan tersebut 

diantaranya ialah penutupan perbatasan, pertempuran yang sedang 

berlangsung dan resiko dari kelompok-kelompok ekstrimis. Beberapa 

kelompok ekstrimis terlihat memiliki kontrol dalam penyerangan di Suriah 

barat laut.
43

 Hal ini tentunya menjadi rintangan bagi AS untuk dapat 

memperluas dukungannya terhadap kelompok oposisi. 

Terlepas dari bantuan yang diberikan oleh AS dibawah wewenang 

kongres, AS pun memberikan bantuan melalui USAID berupa kiriman 

makanan yang dibeli dari Amerika maupun makanan yang dibeli di negara 

atau wilayah dekat konflik. Kemudian bantuan yang diberikan AS melalui 

USAID yang bekerjasama dengan WFP ialah berupa kupon elektronik.
44

 

Selain bantuan kemanusiaan dalam bentuk makanan dan kesehatan, 

AS juga memberikan bantuan lain berupa bantuan bagi pengungsi Suriah 

yang tersebar ke negara lain termasuk ke dalam teritori AS sendiri. 

Bantuan bagi pengungsi inipun menurut penulis merupakan langkah untuk 

mengembalikan HAM bagi para korban konflik. Terjadinya konflik di 

Suriah membuat masyarakat berbondog-bondong mencari perlindungan 

dari negara lain. Tercatat pada tahun 2016 Suriah merupakan negara 
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https://www.bbc.com/news/magazine-23537149 pada 26 September 2018 pukul 08:43 WIB 



51 
 

tingkat pengungsi tertinggi dengan berjumlah 5.524.333 dan merupakan 2 

kali lipat jumlah pengungsi dari Afghanistan.
45

 

Figure 4. 1 Peringkat Negara dengan Jumlah Pengungsi Terbanyak 

tahun 2016 

 

Sumber: The Statistic Portal, Statista, diakses melalui 

https://www.statista.com/statistics/272999/refugees-by-source-country/ 
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Dengan jumlah pengungsi yang terbilang besar, bantuan yang 

diberikan AS bagi pengungsi Suriah melalui USAID pun memiliki angka 

yang besar yaitu hampir $3 Miliar AS. Selain melalui USAID, pemerintah 

AS pun memberikan bantuan bagi pengungsi Suriah melalui Office of 

Food for Peace (FFP) dan U.S Departement of State’s Bureau of 

Population Refugees and Migrant (PRM). Bantuan yang diberikan 

ditujukan untuk para korban yang berada di Suriah maupun yang berada di 

negara-negara tetangga seperti Turki, Mesir dan yang lainnya. Bantuan ini 

berupa perlengkapan pengungsi, makanan, kesehatan, konseling, program-

program capacity building, perlindungan anak, kebutuhan pendidikan dan 

beberapa lainnya yang dapat mengurangi dampak konflik baik bagi fisik 

maupun mental.
46

  

  Bantuan yang diberikan AS kepada pengungsi bukan hanya 

sekedar bantuan materil dan non-materil yang sudah dijelaskan, namun AS 

pun menjadi salah satu negara yang menerima cukup banyak pengungsi 

Suriah. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46
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Figure 4. 2 Penerimaan Pengungsi Suriah di Amerika Serikat pada 

tahun 2011-2017 berdasarkan Gender 

 

Sumber: The Statistic Portal, Statista, diakses melalui 

https://www.statista.com/statistics/742553/syrian-refugee-arrivals-us/ 

 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 AS 

menerima pengungsi Suriah sebanyak 15.479 dengan rincian 8.071 

pengungsi laki-laki dan 7.408 pengungsi perempuan.
47

 2016 merupakan 

tahun terbanyak bagi AS dalam menerima pengungsi Suriah. 

 

4.3.2 Penggunaan Kekuatan Militer Amerika Serikat dalam Konflik 

Selain bantuan berupa bantuan makanan dan  bantuan kesehatan, 

AS pun memutuskan untuk menggunakan bantuan/kekuatan militer dalam 

mendukung kelompok oposisi. Tujuan awal dari diberikannya bantuan 

                                                             
47
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arrivals-us/ pada 26 September 2018 pukul 23:30 WIB 
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militer ialah agar kelompok oposisi dapat mengimbangi kekuatan 

pemerintah, untuk melawan keberadaan kelompok ekstrimis seperti IS dan 

agar dapat bertahan di tengah terjadinya konflik. 

Pada awalnya, AS hanya berniat memberikan bantuan non-militer 

pada korban konflik di Suriah. Namun pada tahun 2014 AS mulai 

membentuk program pelatihan dan persenjataan kekuatan militer Suriah.
48

 

Ratusan personel tentara pelatihan militer dikerahkan oleh AS untuk 

menjalankan program bantuan ini. Menurut pejabat dari pemerintahan 

Obama, pada awalnya program bantuan ini dibentuk untuk merekrut, 

melatih dan melengkapi 5.400 warga Suriah setiap tahunnya.
49

 Namun 

rencana tersebut berganti poros pada tahun 2015 setelah diketahui bahwa 

ada beberapa warga yang kehilangan dan menyerahkan senjata yang 

diberika AS kepada kelompok oposisi seperti Jabat Al-Nushra dan bahkan 

ada yang sampai di tangan kelompok ekstrimis IS.
50

 

Program pelatihan dan persenjataan Suriah pun tidak lagi 

dilakukan terhadap 5.400 warga dalam setiap tahunnya, melainkan 

dilakukan terhadap warga suriah yang sudah diperiksa dan di seleksi. 

Alokasi yang diberikan AS dalam bantuan militer pun terbilang banyak. 

Dana $500 juta dari Counterterrorism Partnership Fund (CTPF), $384 

juta untuk bulan September tahun 2015 dan $116 juta untuk bulan 

November tahun 2015.
51

 Kemudian pada bulan Maret 2016 pemrintah 
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Obama meminta persutujuan kongres untuk memprogram ulang $300 juta 

dalam pendanaan CTPF untuk kelanjutan program tersebut.
52

 

Selama konflik di Suriah berlangsung, AS pun pernah melakukan 

intervensi militer. Pada bulan September tahun 2014 AS menjadi 

pemimpin dalam koalisi melawan terorisme di Suriah.
53

 Diawali dengan 

serangan ISIS pada bulan September 2014 terhadap kota Kobani di Suriah. 

Kemudian dalam mempertahankan kota Kobani melibatkan Free Syrian 

Army dan serangan udara dari koalisi untuk melawan ISIS yang dipimpin 

oleh AS. Pada tahun 2014, 76.000 tewas dalam konflik di Suriah.
54

 

Melihat besarnya jumlah bantuan non-militer berupa bantuan 

makanan, bantuan kesehatan dan bantuan bagi pengungsi serta bantuan 

militer AS berupa pelatihan dan persenjataan kelompok oposisi juga 

intervensi militer AS sebagai koalisi dalam melawan terorisme, 

menunjukan bahwa AS memiliki motivasi dibalik intervensi kemanusiaan 

yang dilakukannya dalam konflik di Suriah. 
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BAB V 

MOTIVASI INTERVENSI KEMANUSIAAN AMERIKA SERIKAT 

DALAM KONFLIK DI SURIAH 

 

Pada Bab V ini penulis akan menjelaskan mengenai motivasi intervensi 

kemanusiaan Amerika Serikat dalam konflik di Suriah. Untuk menjelaskannya, 

penulis menggunakan konsep Motivation for Humanitarian Intervention milik 

Andreas Krieg tahun 2013. Penjelasan dalam bab ini ialah tentang bagaimana 

variabel National Interest terbagi ke dalam Economic Interest, Geo-strategic 

Interest dan Political Interest. 

Indikator yang pertama ialah Economic Interest dimana penulis akan 

menjelaskan motivasi intervensi kemanusiaan yang berkaitan dengan kepentingan 

ekonomi dari Amerika Serikat seperti keberadaan SDA yang dibuthkan AS dan 

keberadaan jalur perdagangan strategis yang dimiliki Suriah yang juga dibutuhkan 

oleh AS. Indikator kedua ialah Geo-strategic Interest dimana penulis akan 

menjelaskan motivasi intervensi kemanusiaan yang berkaitan dengan kepentingan 

geostartegis AS yang dilihat dari letak Suriah sebagai negara vital dalam perang 

melawan terorisme dan kondisi Suriah. Kemudian indikator terakhir ialah 

Political Interest dimana penulis akan menjelaskan motivasi intervensi 

kemanusiaan yang berkaitan dengan kepentingan politik AS yang terdiri dari 

pengalihan isu domestic AS terhadap isu internasional, dukungan public dan 

manajemen citra presiden AS yang menjabat. 
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5.1 Economic Interest 

Economic Interest adalah indikator pertama dari konsep Motivation for 

Humanitarian Intervention pada variabel National Interest milik Andreas Krieg 

tahun 2013. Pada indikator ini dijelaskan mengenai motivasi intervensi 

kemanusiaan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain ialah tidak 

lain karena kepentingan ekonomi negara yang mengintervensi.
1
 Ekonomi pada 

masa kini tentunya menjadi topic hangat yang selalu diperbincangkan oleh 

masyarakat. Ekonomi masih menjadi salah satu factor dominan dalam memenuhi 

kebutuhan maupun kepentingan baik individu maupun negara. Negara menjadikan 

ekonomi sebagai salah satu faktor penting untuk mencapai kepentingannya. 

Dalam hal ini kepentingan ekonomi yang dimaksud ialah keberadaan 

Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh negara yang diintervensi yang 

dibutuhkan oleh negara yang mengintervensi. Selain itu, dijelaskan juga bahwa 

jalur perdagangan startegis yang dimiliki negara yang diintervensi pun menjadi 

salah satu motivasi suatu negara melakukan intervensi kemanusiaan terhadap 

negara tersebut. 

     

5.1.1 Availability of Vital Natural Resource 

  Availability of Vital Natural Resource adalah parameter pertama 

yang menjelaskan betapa pentingnya keberadaan SDA pada sebuah negara 

                                                             
1
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bagi negara lain.
2
 SDA memiliki peran yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Penggunaannya tentu dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari-hari baik bagi lingkup individu hingga lingkup 

internasional. SDA berupa energi seperti minyak bumi, gas, nuklir dan 

sebagainya memiliki peran penting dalam globalisasi pada saat ini. Energi 

pun merupakan suatu hal penting dalam perekonomian dunia baik dalam 

hal kebutuhan, permintaan dan persediaan. Dapat dikatakan bahwa energi 

ialah tulang punggung dari suatu negara untuk dapat bersaing dengan 

negara lain.  

  AS merupakan negara adidaya yang membutuhkan banyak sumber 

daya untuk mencukupi kehidupan di negaranya. Meskipun AS merupakan 

salah satu negara dengan produksi minyak yang tinggi, AS pun merupakan 

negara dengan aktifitas industry yang sangat tinggi. Sehingga kondisi 

tersebut mengharuskan AS untuk mencari sumber daya tambahan. 

Table 5. 1 Jumlah Produksi Minyak Bumi tahun 2011 

No Country Thousands Barrels Per Day 

1. Saudi Arabia 11,470 

2. Russia 10,402 

3. United States 10,127 

4. China 4,643 

5. Iran 4,215 

Sumber: eia Beta, “International Energy Statistics”, diakses melalui 

https://www.eia.gov/beta/international/rankings/#?prodact=53-

1&cy=2011&pid=53&aid=1&tl_id=1-A&tl_type=a  
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  Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa AS merupakan 

negara ke-3 produsen minyak tertinggi pada tahun 2011 dengan mencapai 

angka 10,402 barel per harinya.
3
 Namun meski terlihat aman, 

kenyataannya kondisi tersebut masih membuat AS membutuhkan energy 

ataupun sumber daya dari negara lain karena kebutuhan AS terhadap 

minyak pun sangatlah tinggi. 

Table 5. 2 Jumlah Konsumsi Minyak Bumi tahun 2011 

No Country Thousands Barrels Per Day 

1. United States 18,882 

2. China 10,053 

3. Japan 4,353 

4. India 3,463 

5. Russia 3,423 

Sumber: eia Beta, “International Energy Statistics”, diakses melalui 

https://www.eia.gov/beta/international/rankings/#?prodact=53-

1&cy=2011&pid=5&aid=2&tl_id=2-A&tl_type=a  

 

  Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa AS merupakan 

negara dengan konsumsi minyak tertinggi pada tahun 2011 dengan 

mencapai angka 18,882 barel per harinya.
4
 Kemudian dapat dilihat selisih 

dari produksi dan konsumsi minyak AS yaitu sebesar 7,412 barel per 

harinya untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga dengan terdapat selisih 

tersebut mengharuskan AS mencari sumber daya dari negara lain 

                                                             
3
 Eia Beta, “International Energy Statistics”, diakses melalui 

https://www.eia.gov/beta/international/rankings/#?prodact=53-
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Suriah bukanlah merupakan negara yang menduduki rangking 

tinggi dalam hal produksi minyak begitupun jika dibandingkan dengan 

negara-negara tetangganya. Pada tahun 2011 Suriah hanya memproduksi 

369 barel minyak per harinya.
5
 

 

Table 5. 3 Perbandingan Produksi Minyak di Negara Timur Tengah 

Tahun 2011 

No Country Thousands Barrels Per Day 

1. Saudi Arabia 11,470 

2. Iran 4,215 

3. United Arab Emirates 3,216 

4. Kuwait 2,681 

5. Iraq 2,624 

6. Qatar 1,935 

7. Oman 892 

8. Egypt 700 

9. Libya 501 

10. Syria 369 

Sumber: eia Beta, “International Energy Statistics”, diakses melalui 

https://www.eia.gov/beta/international/rankings/#?prodact=53-

1&cy=2011&pid=5&aid=2&tl_id=2-A&tl_type=a 

 

  Cadangan minyak di Suriah memang terbilang kecil, namun tetap 

saja bagi negara kapitalis seperti AS minyak tetaplah minyak. Sekecil 

apapun cadangan energy suatu negara tetap berguna terutama bagi 

pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang sangat tinggi. Selain minyak, 
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pada tahun 2013 pun ditemukan cadangan gas terbesar yang terdapat di 

cekungan mediterania.
6
  

Suriah kembali dinilai sebagai negara yang strategis. Terlebih lagi, 

Suriah merupakan satu-satunya negara produsen minyak dan gas diantara 

negara lainnya di pesisir Laut Mediterania.
7
 Gas sedang menjadi perhatian 

dunia pada abad ke-21 karena harganya yang lebih murah dan relative 

bebas polusi. Selain itu, pada tahun 2013 pula AS dan Eropa sedang 

dilanda krisis ekonomi.
8
 Sehingga kontrol terhadap energy menjadi hal 

yang patut diutamakan terutama jika AS masih ingin menjadi negara 

adidaya. Salah satu cara untuk tetap bisa mengontrol energy dari negara 

lain ialah dengan mengintervensi. Seperti intervensi yang dilakukan oleh 

AS terhadap Suriah dengan tujuan agar tidak kehilangan control energi di 

Suriah dan Timur Tengah. 

  

5.1.2 Strategic Importance of Crisis Region for Regional or Global 

Trade 

  Parameter kedua yaitu Strategic Importance of Crisis Region for 

Regional or Global Trade yang menjelaskan terkait keberadaan jalur 

perdagangan strategis pada sebuah negara yang dibutuhkan oleh negara 

lain. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab pertama bahwa Suriah 

memiliki jalur minyak dan gas yang strategis. Suriah memiliki peran 

                                                             
6
BBC, “Gas Finds in East Mediterranian may Change Strategic Balance”, 2013, diakses melalui 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-22509295 pada 24 September 2018 pukul 12:16 
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sentral dalam hal jalur pipa gas di Timur Tengah. Selain menjadi daerah 

sentral dalam jalur pipa gas, Suriah pun menjadi tempat transit jalur 

perdagangan minyak di Timur Tengah. Cukup banyak jalur pipa gas dan 

minyak yang pendistribusiannya harus melewati Suriah. Lokasi Suriah 

yang didominasi dengan dataran landai dan luas dianggap efektif sebagai 

jalur pipa gas maupun jalur transit minyak bumi.  

  Salah satu jalur perdagangan yang penting bagi AS ialah jalur gas 

Qatar yang menuju Eropa dengan dukungan AS. Dalam hal jalur gas ini 

terjadi perebutan antara Qatar dan Iran. Berawal dari terdapatnya gas alam 

besar di Teluk Persia yaitu The South Pars / Nort Dome Field yang berada 

di antara Qatar dan Iran.
9
 

                                                             
9
 The Long Tail Pipe, “Qatar/Iran Natural Gas Field, Syria‟s Civil War and Refugee Crisis”, 2015, 

diakses melalui https://longtailpipe.com/2015/09/11/qatariran-natural-gas-field-syrias-civil-war-

and-the-refugee-crisis/ pada 28 September 2018 pukul 10:00 WIB 
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Figure 5. 1 Peta South Pars dan NorthDome Field tahun 2015 

 

Sumber: .” The Long Tail Pipe.  (2015). “Qatar/Iran Natural Gas Field, 

Syria‟s civil War and Refugee Crisis Diakses melalui 

https://longtailpipe.com/2015/09/11/qatariran-natural-gas-field-syrias-

civil-war-and-the-refugee-crisis/ 

 

Qatar dan Iran merupakan dua negara dengan paham berbeda yaitu 

Syi‟ah di Iran dan Sunni di Qatar. Hal ini tentunya membuat kedua negara 

bertolak belakang. Terkait gas alam besar yang berada diantara keduanya 

sama-sama memiliki tujuan pasar Eropa yang melewati Suriah.
10

 

                                                             
10

 Ibid. 
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Eropa sendiri merupakan wilayah yang tidak banyak memiliki 

sumber daya alam berupa bahan bakar fosil domestik sementara mereka 

membutuhkannya untuk tenaga angin dan tenaga surya. Sehingga untuk 

dapat memenuhi kebutuhannya, Eropa harus mencari sumber daya alam 

berupa bahan bakar fosil dari negara lain.
11

 Hal yang menjadi 

kekhawatiran ialah kepemilikan Rusia terkait cadangan gas alam yang 

besar dan ditakutkan akan menjadi pemasok dominan gas alam ke Eropa. 

Oleh karena itu, AS memutuskan sikap bahwa keamanan energi Eropa 

adalah kepentingan Nasional AS.
12

 Hal ini dibuktikan dengan kerajasama 

AS dan Uni Eropa dalam mengamankan sumber daya alam berupa bahan 

bakar fosil non-Rusia untuk memenuhi kebutuhan Eropa. 

Cara terbaik mengangkut gas alam ialah melalui pipa. Rute yang 

memungkinkan dalam mengangkut gas alam dari Iran maupun Qatar 

dengan tujuan Eropa ialah melalui Suriah. Namun permasalahan muncul 

ketika kedua golongan tidak menginginkan pertemuan ataupun persamaan 

jalur. 

                                                             
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
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Figure 5. 2 Peta Pertemuan Jalur Pipa 

 

Sumber: .” The Long Tail Pipe, “Qatar/Iran Natural Gas Field, Syria‟s 

civil War and Refugee Crisis”, 2015, diakses melalui 

https://longtailpipe.com/2015/09/11/qatariran-natural-gas-field-syrias-

civil-war-and-the-refugee-crisis/ 

 

  Kepentingan ekonomi AS semakin terancam ketika Bahsar Al-

Assad tidak setuju dengan proyek pipa gas Qatar menuju Turki yang 

melewati Suriah. Disisi lain Assad telah menandatangani proyek gas Iran. 

Singkatnya dalam hal jalur pipa gas ini terdapat dua kelompok yang saling 

bersaing. Kelompok pertama yaitu Iran, Irak dan Suriah yang di dukung 

oleh Rusia dan Cina. Kemudian kelompok kedua ialah Qatar dan Turki 

yang di dukung oleh Amerika Serikat.
13

 

                                                             
13

Zulman Bahar, Dukungan Amerika Serikat terhadap Kelompok Oposisi Suriah (The United 

States Endorsment to Syrian Opposition Groups), Jember: Universitas Jember 
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Selain itu, kerjasama antara Irak dan Iran ini dipercaya dapat 

menjadi proyek alternative untuk pipa gas “Nabucco” yang dipromosikan 

oleh Uni Eropa.
14

 Hal ini tentunya dapat menyaingi jalur pipa gas Nabucco 

yang di kontrol oleh Barat dan dipimpin oleh AS. Jalur ini menyalurkan 

gas dari Timur Tengah dan laut Kaspia melewati Turki hingga ke pasar 

Eropa.
15

 Sehingga jika kerjasama antara Irak, Iran dan Suriah dibiarkan 

berkembang tentu akan mengganggu kendali serta monopoli AS dan Eropa 

terhadap energy tersebut dan dikhawatirkan akan membuat kendali AS ini 

berakhir. 

Intervensi yang dilakukan AS terhadap konflik di Suriah pun 

merupakan salah satu cara AS agar tetap bisa mengawasi kendali atas jalur 

pipa gas dan jalur minyak bumi yang strategis atas dasar kepentingan 

nasionalnya. 

 

5.2 Geo-Strategic Interest 

 Indikator ke dua dalam konsep Motivation for Humanitarian Intervention 

pada variabel National Interest milik Andreas Krieg pada tahun 2013 ialah Geo-

Strategic Interest. Pada indikator ini dijelaskan mengenai motivasi intervensi 

kemanusiaan suatu negara terhadap negara lain ialah terkait letak geostrategi 

negara yang akan diintervensi. Geostrategi membahas tentang fokus geografi dari 

suatu negara. Memproyeksikan kekuatan pada negara strategis yang penting. 

                                                             
14

 Ibid. 
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 Dalam hal ini kepentingan geostrategic yang dimaksud ialah wilayah vital 

dalam memerangi terorisme, keberadaan negara yang menjadi ancaman bagi 

negara yang mengintervensi, kepentingan dalam memperluas dan 

mempertahankan pengaruh serta kepentingan untuk mencegah berkembangnya 

konflik terhadap negara tetangga. 

 

5.2.1 Vital Region in War on Terror 

Parameter pertama dari indikator Geo-Srategic ialah Vital Region 

in War on Terror yang menjelaskan terkait kepentingan Amerika Serikat 

dalam memberantas terorisme di dunia. Selama masa perang dingin, dunia 

dikuasai oleh dua kekuatan besar yaitu Uni Sovyet dan Amerika Serikat. 

Kemudian setelah runtuhnya Uni Sovyet, AS menjadi kekuatan unipolar 

hingga kini. Namun pada tanggal 11 September 2001 kejayaan AS 

terganggu dengan runtuhnya gedung World Trade Center (WTC). Pada 

saat itu, AS yang dianggap memiliki system kekuatan paling besar dapat di 

serang oleh 2 pesawat yang ditabrakan ke gedung WTC. Kejadian tersebut 

dianggap sebagai serangan yang dilakukan oleh kelompok jihadis Islam 

dan membuat AS memutuskan untuk mengubah pandangannya terhadap 

negara islam.  

Sejak kejadian 9/11 AS memfokuskan kebijakan luar negerinya 

untuk memerangi terorisme melalui kebijakan War on Terror yang 

dikeluarkannya. Seperti yang pernah dikatakan Bush, “Our war on terror 
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begins with al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every 

terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.”
16

 

Seperti yang sudah diketahui bahwa kejadian 9/11 ialah serangan 

terorisme yang dilakukan oleh Al-Qaeda berdasarkan hasil identifikasi 

CIA. Al-Qaeda yang merupakan organisasi militan islam yang dipimpin 

oleh Osama Bin Laden merupakan awal mula tersebarnya pandnagan 

negative terhadap negara islam. 

Berkaitan dengan konflik yang terjadi di Suriah dengan kondisi 

politik yang tidak stabil sangat memungkinkan bagi ISIS untuk dapat 

berkembang dalam wilayah tersebut. Sejak Suriah dianggap sebagai 

system pemerintahan yang gagal ia akan mudah mengakomodasi 

pergerakan pemberontak seperti ISIS.
17

 Anggapan tersebut dibuktikan 

dengan keberadaan ISIS pada konflik Suriah yang telah berhasil 

mengendalikan bagian utara dan timur Suriah. ISIS turut memerangi 

pemerintah Suriah bersama dengan kelompok pemberontak Front Al-

Nusra.
18

  

                                                             
16

Gregg II,  “George W. Bush: Foreign Affairs”, diakses melalui 

https://millercenter.org/president/gwbush/foreign-affairs pada 25 September 2018 pukul 07:15 

WIB 
17

Luna Shamieh dan Szenes Zoltan, The Rise of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), 2015, 

AARMS Vol. 14, no. 4 hal. 367-378 
18

 Ibid. 
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Figure 5. 3 Peta Suriah tahun 2017 

 

Sumber: Al-Jazeera, “The Battle Against ISIL”, 2017, diakses melalui 

https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/03/battle-raqqa-

explained-isil-170327072023253.html 

 

Ekspansi ISIS berhasil mempengaruhi kebijakan AS dan kebijakan 

komunitas internasional di wilayah Suriah. Awal mula terjadinya konflik 

di Suriah, AS tidak memperhatikan ISIS melainkan fokus akan peran 

pemberontak untuk menjatuhkan Assad. Namun ketika ISIS semakin 

memperluas wilayahnya di Suriah, fokus AS pun berubah. Mulai bulan 

Juni sampai bulan Agustus 2014, AS mendukung kelompok pemberontak 

lokal untuk dapat mengakhiri ISIS.
19

 Kemudian pada bulan September 

2014 koalisi yang bernamakan Operation Inherent Resolve (OIR) yang 

                                                             
19

 Ibid. 
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dipimpin oleh AS memutuskan untuk melancarkan serangan militer 

melalui udara. Koalisi pimpinan AS tersebut terdiri dari beberapa negara 

diantaranya Australia, Bahrain, Kanada, Prancis, Yordania, Arab Saudi, 

Turki dan UEA.
20

  

Pada tahun 2015, operasi serangan yang dilakukan oleh OIR 

terhadap ISIS berhasil merusak dan menghancurkan 16.075 target yang 

diantaranya ialah tank, kendaraan militer dan bangunan milik ISIS dan 

menewaskan setengah lusin pemimpin ISIS. Biaya yang dikeluarkan oleh 

AS sejak operasi dimulai mencapai 5,2 miliar dolar.
21

 Karena biaya yang 

cukup besar sehingga membuat AS kembali melatih dan mempersenjatai 

kelompok pemberontak untuk menekan biaya operasi, meskipun minim 

membantu strategi ini tidak dapat mengakhiri kegiatan brutal ISIS di 

Suriah. 

Dengan begitu jelas terlihat bahwa intervensi kemanusiaan yang 

dilakukan AS dalam konflik di Suriah memiliki tujuan untuk memerangi 

terorisme untuk melindungi Amerika, mencegah serangan terror yang 

lebih besar dan mengalahkan kelompok terror tertentu dalam konflik ini 

yaitu ISIS. Intervensi yang dilakukan AS pun bertujuan untuk mengurangi 

kondisi yang memicu terorisme dengan peningkatan demokrasi. 

 

 

                                                             
20

 Ibid. 
21
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5.2.2 State Poses a Threat to Intervening State 

Parameter kedua dari indikator Geo-Strategic ialah State Poses a 

Threat to Intervening State yang menjelaskan bahwa suatu negara dapat 

dianggap sebagai ancaman bagi negara lainnya baik negara berkembang,  

negara maju, maupun negara super power. Dalam penelitian ini, Suriah 

dianggap sebagai ancaman bagi Amerika Serikat yang tentunya akan 

berimbas pada kepentingan nasional AS. Suriah dianggap ancaman oleh 

AS dikarenakan hhubungan antara keduanya yang naik turun dan saling 

menuduh diantara keduanya. 

Pada saat Bashar Al-Assad naik menjadi prsiden Suriah pada bulan 

Juni tahun 2000, Goerge W. Bush memulai kepresidenannya pada bulan 

Januari tahun 2001. Pada saat kepemimpinan keduanya ini, Suriah dan AS 

memiliki hubungan buuk yang dianggap tidak dapat diperbaiki. Banayak 

yang menilai bahawa hubungan keduanya masuk kategori „tegang‟, 

„sangat tegang‟, „saling tidak percaya‟ dan ada yang menyebutnya 

„permusuhan terbuka‟.
22

 

Hubungan keduanya mulai memburuk ketika Perang Dingin, disaat 

AS mem-framing kebijakanTimur Tengah untuk kepentingan strategis dan 

kepentingan ekonominya dan menafsirkan kepentingan politik Timur 

Tengah melalui lensa pertarungan ideologisnya dengan Uni Sovyet. 

Dengan meningkatnya intervensi AS di Timur Tengah, diantaranya tahun 

1951 sebagai Komando Timur Tengah, tahun 1953 AS berupaya 

                                                             
22

Jasmine K Gani, Understanding and Explaining US-Syrian Relations: Conflict and Cooperation, 

and the Role of Ideology, 2011 
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mengkudeta Mosadeq Iran, dukungan AS untuk kehadiran Inggris di 

Terusan Suez dan kebijakan „omega‟ untuk mendiskreditkan Nasser 

membuat pandangan Suriah terhadap AS berubah.
23

 Kemudian ketegangan 

meningkat ketika AS merencanakan (tetapi gagal) untuk mengorganisir 

kudeta terhadap pemerintah Suriah yang dianggap lemah dan terlalu pro-

Soviet. 

Selanjutnya pada perang Arab-Israel tahun 1967, semenjak 

kehilangan Dataran Golan, Suriah semakin berdiri sebagai penghalang 

bagi AS dalam memediasi atau mengintervensi perang tersebut. Suriah 

pun menjadi negara pertama yang secara terbuka mendukung dan 

memberikan sponsor bagi faksi geriliya di Lebanon (sebelum terbentuknya 

Hizbullah) dan menjadi negara pertama pula yang mengakui rezim islam 

baru di Teheran pada tahu 1979.
24

 Sejak saat itu, AS menempatkan Suriah 

daam daftar negara pemberi sponsor bagi teroris dan menghentikan 

bantuan keuangan dengan Suriah. 

Sikap konsisten Suriah dibuktikan dengan kemampuannya dalam 

membentuk peran baru bagi dirinya sendiri dalam kawasan Timur Tengah. 

Peran yang ditetapkannya ialah sebagai penentang kebijakan AS dan 

menghalangi kepentingan Israel. Ketika terjadinya perang antara Iran dan 

Irak, AS dan Suriah tentu berada di dua sisi yang berbeda. AS yang 

memberikan dukungan dan mempersenjatai Irak dan Suriah yang berdiri di 

posisi Iran dan memberikan dukungan selama perang terjadi dari 1980-

                                                             
23
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24
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1988.
25

 Selain itu, Suriah pun sempat memberikan dukungan berupa 

pendanaan dan pemasokan senjata ke Hizbullah untuk melawan Israel. 

Dengan begitu dapat dilihat bahwa Suriah memiliki konsistensi dalam 

menjadi oposisi bagi kebijakan AS di Timur Tengah. Kondisi inipun 

berimbas pada Suriah dibawah kepemimpinan Bashar Al-Assad dan AS 

dibawah kepemimpinan Bush dan Obama. 

Table 5. 4 Kepentingan Amerika Serikat dan Kemungkinan Ancaman 

Country 

Free 

Flow 

of Oil 

Nuclear 

Poliferat

ion 

Concern 

Terrori

sm 

Proble

m 

Counter

-

terroris

m 

Assistan

ce 

Securi

ty of 

Israel 

Democra

ti-zation 

Algeria +  -- ++   

Bahrain       

Egypt   - ++ ++ +++ 

Iran ++/-- --- -- -- --  

Iraq ++  --- ++  + 

Israel    + +++  

Jordan   - ++ +  

Kuwait ++   +   

Libya ++  -- +  + 

Morocco    ++   

Oman       

Palestini

an 

Territori

es (WB) 

  - + ++  

Palestini

an 

Territori

es 

(Gaza) 

  -- - --  

Qatar ++   +   

Saudi 

Arabia 

+++ + - +++  - 

Syria   -- +/- -- - 

Tunisia   --   + 
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UAE ++   +   

Yemen   --- +++  + 

Note: + Regime is of interest in a positive way from a US point of view 

  - Country threat to US interest 

 

 

Sumber: Daniel Byman and Sara Bjerg Moller, The United States and The 

Middle East: Interests, Risks and Cost, 2016, Oxford University Press 

 

Menurut tabel yang tertera di atas, dapat dilihat bahwa Suriah lebih 

banyak mengandung tanda (-) dibandingkan (+) yang artinya lebih banyak 

ancaman yang diberikan Suriah daripada pemenuhan kepentingan secara 

positif dari sudut pandang AS. Terorisme di Suriah termasuk ancaman 

yang serius bagi AS terutama dengan dimasukkannya Suriah ke dalam 

daftar negara pemberi sponsor bagi teroris oleh AS. Kemudian Suriah pun 

menjadi ancaman bagi AS atas dasar kemanan Israel yang tidak bisa 

dijamin oleh Suriah. Hubungan AS dan Israel sendiri mulai dekat sejak 

tahun 1960an.
26

 AS berulang kali menyatakan bahwa keamanan Israel 

mewakili kepentingan nasional AS yang signifikan yang berdasarkan atas 

kepentingan keamanan, nilai bersama dan dukungan domestik.
27

 

Selanjutnya ialah ancaman terkait demokratisasi yang dibawa AS 

ke dalam kawasan Timur Tengah. Suriah merpakan negara yang diimpin 

oleh presiden namun dengan kepemimpinan dictator atau otoriter. 

Kepemimpinan tersbut sangatlah bertolak belakang dengan bentuk 

kepemimpinan yang di bawa dan disebarkan oleh AS yaitu demokrasi. 

Ancaman bagi demokratisasi tentunya berasal dari internal negara tersebut. 
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 Daniel Byman and Sara Bjerg Moller, The United States and The Middle East: Interests, Risks 

and Cost, 2016,  Oxford University Press. 

27
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Namun dalam kasus Suriah terdapat pula dukungan pihak eksternal salah 

satu nya ialah Iran dalam mendukung rezim Assad untuk melawan 

revolusi rakyat.
28

 Beberapa ancaman yang diberikan Suriah terhadap AS 

ini lah yang membuat AS perlu mengintervensi konflik di Suriah atas 

nama kemanusiaan agar kepentingan nasionalnya tidak semakin 

terganggu. 

 

5.2.3 Facilitate Consolidation of Influence in Strategically Important 

Region 

Parameter ketiga dalam indikator kepentingan geostrategic ialah 

Facilitate Consolidation of Influence in Strategically Important Region 

yang menjelaskan terkait bagaimana AS memperkuat pengaruhnya dalam 

Suriah dan lebih luas lagi dalam kawasan Timur Tengah. Suriah 

merupakan negara startegis di Timur Tengah. AS melihat jika ia memiliki 

pengaruh yang baik dalam konflik di Suriah, makan AS akan mendapatkan 

keuntungan untuk memperluas pengaruhnya dalam kawasan Timur 

Tengah. 

Pengaruh AS mulai diakui ketika masa kepemimpinan presiden 

Jimmy Carter yang terbilang sukses ketika berhasil menciptakan 

perdamaian antara Israel dan Mesir dengan kesepakatan “Camp David 

Peace Accord”. Berlanjut dengan keberhasilan presiden Reagan dalam 

memainkan peran sebaga “Peace Keeping” di wilayah Lebanon pada awal 

                                                             
28
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1980-an. Kemudian setelah tahun 1989 George Bush berusaha untuk 

mendorong proses perdamaian antara Arab dan Israel.
29

 Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa AS telah cukup lama memiliki pengaruh di Timur 

Tengah. 

Dalam konflik di Suriah ini, AS mempertahankan dan memperkuat 

pengaruhnya dengan banyaknya bantuan kemanusiaan yang ia berikan 

kepada korban konflik. Seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab IV, 

bantuan yang diberikan AS menembus angka yang sangat besar. Selain itu, 

bantuan secara diplomatik pun tidak berhenti diberikan AS. Salah satunya 

ialah upaya AS dalam membuat kerjasama dengan Rusia terkait 

pelaksanaan gencatan senjata di Suriah untuk meredakan konflik dan 

mencegah timbulnya korban. 

Terkait penyelesaian konflik, masyarakat internasional terus 

berupaya memediasi pembicaraan antara rezim Bashar al-Assad dengan 

kelompok oposisi. Salah satu uapayanya, AS bersama dengen negara-

negara tetangga Suriah seperti Turki, Irak dan negara teluk menyepakati 

dibuatnya pemerintah peralihan Suriah pada bulan Juni 2012 sebagai salah 

satu cara dalam penyelesaian konflik secara diplomatic.
30

 Namun 

sayangnya, solusi tersebut belum bisa meredakan konflik yang terjadi.  

Kemudian sehari sebelum dilaksanakannya KTT G 20 tahun 2016, 

Obama selaku Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia 

merupakan pemain kunci dalam konflik di Suriah. Amerika Serikat 
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30

 Nikita Pranissa, “Aktor Besar dalam Konflik Suriah”, 2012, Jurnal Universitas Indonesia 
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menupayakan menekan Rusia pada KTT G 20 untuk melepaskan Suriah.  

Namun upaya inipun tidak mendapatkan hasil yang maksimal.
31

 

Upaya-upaya AS dalam memberikan fasilitas ataupun membantu 

penyelesaian konflik secara diplomatic tersebut termasuk kedalam 

upayanya untuk mempertahankan pengaruhnya di Suriah, lebih luasnya di 

Timur Tengah. Sehingga, kepentingan geostrategic AS terkait 

mempertahankan dan meningkatkan pengaruh terlihat dalam konflik di 

Suriah ini. 

 

5.2.4 Potential of Spill-Over of Conflict and Threat to Integrity and 

Stability of the Region 

Parameter terakhir dalam indikator geostrategis ialah Potential of 

Spill-Over of Conflict and Threat to Integrity and Stability of the Region 

yang menjelaskan bahwa keberadaan AS dengan intervensi 

kemanusiaannya di Suriah termotivasi oleh pencegahan melebarnya 

konflik dan dampaknya juga ancaman dari Suriah ke negara tetangganya 

di Timur Tengah. 

Suriah merupakan sebuah negara yang berdekatan dengan negara-

negara produsen minyak, maka Suriah menjadi salah satu poin penting 

bagi AS. Suriah ialah salah satu negara yang dilalui transit minyak dan 

                                                             
31 Denny Armandhanu, “AS dan Rusia Gagal Sepakati Solusi Hentikan Perang Suriah”, 2016, 

diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160905132659-134-156153/as-

dan-rusia-gagal-sepakati-solusi-hentikan-perang-suriah   



78 
 

jalur gas di Timur Tengah meskipun masih lebih strategis Mesir.
32

 Suriah 

pun bukan merupakan negara produsen minyak yang besar. Namun Suriah 

menjadi poin penting karena dengan kondisinya yang tidak stabil akan 

mempengaruhi dan menjadi ancaman daerah sekitarnya. 

Beberapa negara tetangga yang di kahwatirkan akan terkena 

penyebaran konflik dan dampaknya ialah Turki, Libanon, Irak dan 

Yordania.
33

 Penyebaran konflik yang mungkin terjadi diakibatkan oleh 

beberapa faktor yang berkontribusi secara langsung  yaitu, terdapat 

dukungan militer dari luar, banyaknya pengungsi dan rapuhnya negara-

negara tetangga.
34

 Konflik di Suriah dinilai telah berkontribusi dalam 

penyebaran pelanggaran hukum dan kejahatan terorganisir di negara-

negara tetangga. Salah satunya ialah keberadaan IS dan Jabhat Al-Nusra di 

suriah yang telah memperburuk perpecahan sectarian di Libanon.
35

   

AS merasa perlu melakukan intervensi agar konflik tidak menyebar 

ke negara tetangganya yang merupakan negara produsen minyak. Karena 

jika konflik Suriah meluas akan mempengaruhi kegiatan impor minyak 

bumi yang dilakukan oleh AS dan tentunya akan mengganggu stabilitas 

ekonomi AS. Selain itu pula jika konflik Suriah meluas tentunya akan 
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mengganggu stabilitas kawasan Timur Tengah yang akan berpengaruh 

pada stabilitas ekonomi, politik dan keamanan dunia. 

Selain itu, hubungan buruk antara Suriah dan AS yang sudah lama 

naik turun ditakutkan akan berimbas pada negara tetangganya. Sikap 

Suriah sebagai negara yang dengan lantang menolak kebijakan AS di 

Timur Tengah dengan ideologinya yang otoriter ditakutkan akan menyebar 

ke negara lain. Jika hal ini terjadi maka kepentingan nasional AS yang 

terancam akan semakin membesar. 

Sehingga intervensi AS dilakukan untuk meminimalisir korban 

konflik yang tentunya mayoritas ialah warga sipil. Kerugian akibat konflik 

di Suriah pun tidak hanya dirasakan oleh Suriah tetapi juga dirasakan oleh 

negara-negara tetangganya dengan banyaknya pengungsi yang masuk ke 

negara mereka. 

 

5.3 Political Interest 

Political Interest adalah indikator terakhir dari konsep Motivation for 

Humanitarian Intervention pada variabel National Interest milik Andreas Krieg 

tahun 2013. Pada indikator ini dijelaskan mengenai motivasi intervensi 

kemanusiaan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain setelah 

motivasi ekonomi dan geostrategis. Politik dalam negara demokrasi tidak lepas 

dari dukungan publik ata keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Politik masih 

menjadi salah satu faktor dominan dalam memenuhi kebutuhan maupun 

kepentingan baik individu maupun negara.  
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Dalam penelitian kali ini, yang menjadi pembahasan dalam kepentingan 

politik ialah potensi suatu negara yang mengintervensi dalam mengalihkan isu 

domestik terhadap isu internasional yang berfokus pada intervensi kemanusiaan, 

sebagai negara demokrasi perlunya memperhitungkan dukungan publik terhadap 

pengambilan keputusan dan kepentingan individu pembuat keputusa (dalam hal 

ini ialah presiden) untuk dapat meningkatkan kepercayaan rakyat kepadanya. 

 

5.3.1 Potential of Diverting Public Attention Away from Domestic Issues 

Towards Foreign Issues by Humanitarian Intervention 

Potential of Diverting Public Attention Away from Domestic Issues 

Towards Foreign Issues by Humanitarian Intervention ialah parameter 

pertama dari indikator kepentingan politik yang menjelaskan terkait upaya 

AS secara umum, dan upaya Obama secara khusus dalam pengalihan isu. 

Pengalihan isu dalam hal ini ialah berbicara terkait cukup banyaknya 

skandal yang terjadi pada masa pemerintahan Obama. Diantaranya 

terdapat enam skandal terbesar pada masa kepemimpinannya, yaitu;
36

 

1. State Department Email 

2. Operation Fast and Furious 

3. IRS Abuses 

4. Benghazi 

5. Hacking 

6. Veteran Affairs 

                                                             
36

 Hans A. von Spakovsky, “Obama‟s „Scandal-Free Administration‟ is a Myth”, 2017, diakses 

melalui https://www.heritage.org/political-process/commentary/obamas-scandal-free-

administration-myth   



81 
 

Dari enam kasus besar diatas, salah satu kasus yang paling menarik 

perhatian masyarakat Amerika Serikat ialah kasus Benghazi, yaitu kasus 

terkait satu Duta Besar Amerika di Libya yaitu J. Christopher Steven dan 

tiga orang warga negara AS di Libya meninggal dunia akibat serangan 

teroris di konsulat AS di Benghazi, Libya pada tanggal 11 dan 12 

September 2012.
37

 Partai Republik menganggap bahwa kasus di Benghazi 

ini merupakan skandal Obama dalam masa pemerintahannya. Obama 

mendapat tuduhan dalam menutupi kasus tersebut.  

Sebelum terjadinya serangan teroris di Benghazi, Departemen Luar 

Negeri AS sempat mengirimkan seorang petugas keamanan untuk menilai 

ancaman yang ada di sana. Kemudian ketika petugas keamanan tersebut 

kembali, ia melaporkan; “this was a suicide mission; that there was a very 

good chance that everybody here was going to die; that there was 

absolutely no ability here to prevent an attack whatever”.
38

 

Benteng-benteng kaum Jihadis berkembang pesat di Libya Timur 

dan Benghazi merupakan salah satu wilayahh yang paling menonjol. 

Clinton melihat ilayah tersebut sebagai pusat perlawanan anti Qaddafi. 

Namun kenyataannya, teroris anti Barat telah merajalela hingga ke 

wilayah Benghazi.
39

 Sehingga muncul satu pertanyaan besar kepada 

Obama dan pemerintah AS lainnya; “Apa yang membuat Benghazi sangat 

penting sehingga mempertaruhkan nyawa orang Amerika dengan apa yang 

                                                             
37

 Tom Murse, “The Biggest Controversies of Barack Obama‟s Precidency”, diakses melalui 

https://www.thoughtco.com/list-of-obama-scandals-and-controversies-3367635  
38

 National Review, “What We Do Know about the Benghazi Attack Demands a Reckoning”, 

2016, diakses melalui https://www.nationalreview.com/2016/06/benghazi-scandal-hillary-clinton-

state-department-obama-administration-house-committee/  
39
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disebut misi bunuh diri?” Amerika yang memiliki kekuatan militer 

terbesar di dunia tidak siap untuk mengarahkan aset militer dalam rangka 

misi penyelamatan warga negara Amerika di Benghazi. 

Seperti yang disampaikan dalam national review, pemerintah 

Amerika Serikat sangat terlihat menghindar dalam memberikan tanggapan 

terkait kasus Benghazi ini. Hingga tahun 2016, pertanyaan besar beserta 

pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul terkait keberadaan duta besa AS 

di wilayah yang tidak aman tersebut masih belum terjawab. 

Dalam penelitian kali ini, isu domestic seperti kasus Benghazi ialah 

merupakan isu yang ingin dialihkan dari publik oleh pemerintah Amerika 

Serikat. Sehingga intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh AS 

termotivasi oleh kepentingan politiknya dalam mengalihkan isu domestik 

dan terfokuskan pada isu internasional yang dilakukan oleh AS dalam hal 

ini ialah intervensi kemanusiaan yang dilakukan AS di Suriah. 

 

5.3.2 Mounting Public Pressure 

Parameter kedua dalam indikator kepentingan politik ialah 

Mounting Public Pressure yang menjelaskan bahwa tekanan publik pun 

menjadi motivasi bagi suatu negara dalam melakukan intervensi 

kemanusiaan, terutama bagi negara demokrasi seperti AS.
40

 Sebagai 

negara yang mengusung demokrasi, AS tentunya menjadikan penilaian 

publik sebagai salah satu dari proses pengambilan keputusan. Untuk dapat 

                                                             
40
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mengetahui sikap yang diberikan oleh publik AS dalam merespon konflik 

di Suriah, perlu diketahui terlebih dahulu terkait ketertarikan publik 

terhadap konflik di Suriah. 

Dalam sebuah research yang dilakukan oleh people-press.org 

terkait pendapat masyarakat tentang kewajiban AS dalam merespon 

beberapa konflik terlihat bahwa hanya sebagian kecil masyarakat AS yang 

menyatakan bahwa AS memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu 

dalam konflik di Suriah. 

Figure 5. 4 Respon Publik terkait Tanggung Jawab AS di Suriah 

tahun 2012 

 

Sumber: Pew Research Center, “Little Support for US Intervention in 

Syrian Conflict”, 2013, diakses melalui http://www.people-

press.org/2012/03/15/little-support-for-u-s-intervention-in-syrian-conflict/  

 

Hanya 25% yang mendukung dan berpendapat bahwa AS memiliki 

tanggungjawab untuk melakukan sesuatu dalam konflik di Suriah. 

Sementara total 64% berpendapat bahwa AS tidak memiliki kewajiban 
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apapun dalam konflik di Suriah. Kemudian pada tahun 2013, people-

press.org kembali melakukan research setelah terjadinya serangan zat 

kimia yang dilakukan oleh Assad. Hasil dari penelitiannya terlihat bahwa 

terdapat peningkatan dalam kepedulian masyarakat AS terhadap konflik 

yang terjadi di Suriah.
41

 

Figure 5. 5 US Public Interest in Syria News 

 

Sumber: Pew Research Center, "Public Opinion Runs Against Syrian 

Airstrikes”, 2013, diakses melalui http://www.people-

press.org/2013/09/03/public-opinion-runs-against-syrian-airstrikes/ 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

masyarakat Amerika Serikat memiliki ketertarikan terhadap berita terkait 
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 Pew Research Center, “Little Support for US Intervention in Syrian Conflict”, 2013, diakses 

melalui http://www.people-press.org/2012/03/15/little-support-for-u-s-intervention-in-syrian-

conflict/  
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konflik Suriah sejak bulan Januari 2012. Kemudian meningkat cukup jauh 

pada bulan September 2013 ketika adanya kemungkinan AS melancarkan 

serangan balasan. Meskipun kepedulian masyarakat AS meningkat pada 

tahun 2013, tidak menjadikan dukungan publik meningkat drastis terkait 

intervensi yang akan dilakukan AS. Namun, setiap administrasi tentunya 

memiliki pengertian tertentu tentang bentuk intervensi seperti apa yang 

masih bisa di tolerir oleh publik. Begitupun dengan administrasi Obama 

sebagai presiden AS yang memutuskan untuk melakukan intervensi dalam 

bentuk intervensi kemanusiaan agar dapat diterima oleh publik dan tetap 

mendapatkan dukungan yang cukup besar. 

 

5.3.3 Potential to Decision-maker to Boost His Position 

Parameter terakhir pada indikator kepentingan politik dalam 

variabel kepentingan nasional konsep  Motivation for Humanitarian 

Intervention milik Krieg tahun 2013 ialah Potential ti Decision-maker to 

Boost His Position. Parameter ini menjelaskan terkait motivasi atas dasar 

self-interest pembuat keputusan, dalam hal ini ialah Obama sebagai 

presiden AS yang sedang menjabat. 

Konflik yang terjadi di Suriah tidak hanya menggerakan aktor 

internasional dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Konflik yang 

terjadi di Suriah ini pun dapat menganalisa motivasi dari seorang decision-

maker dalam mengambil keputusan untuk melakukan intervensi 

kemanusiaan. Obama dikenal sebagai presiden AS yang akan 
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mengupayakan perdamaian di Timur Tengah.
42

 Memperjuangkan Hak 

Asasi Manusia para korban Suriah merupakan salah satu bentuk dari 

merealisasikan upaya nya dalam mencapai perdamaian di Timur Tengah. 

Pada periode awal kepemimpinannya, Obama memutuskan untuk 

memberi bantuan non-militer bagi korban konflik di Suriah. Bantuan 

cukup besar diberikan oleh AS meskipun rencana pemberian bantuan 

kemanusiaan ini sempat di tolak oleh kongres dan mendapatkan izin 

dengan menggunakan otoritas khusus yang diberikan oleh Foreign 

Assistance Act of 1961.
43

 Konsistensi Obama dalam menghindari bantuan 

militer pada akhirnya gagal pada tahun 2013 ketika Assad dituduh 

meluncurkan serangan kimia. 

“Now, after careful deliberation, I have decided that the United 

States should take military action against Syrian regime targets. 

This would not be an open-ended intervention. We would not put 

boots on the ground. Instead, our action would be designed to be 

limited in duration and scope. But I’m confident we can hold the 

Assad regime accountable for their use of chemical weapons, deter 

this kind of behavior, and degrade their capacity to carry it out. 

Our military has positioned assets in the region. The Chairman of 

the Joint Chiefs has informed me that we are prepared to strike 

whenever we choose. Moreover, the Chairman has indicated to me 

that our capacity to execute this mission is not time-sensitive; it 

will be effective tomorrow, or next week, or one month from now. 

And I’m prepared to give that order.”
44

 

 

                                                             
42

  
43

  
44

 Washington Post Staff, “President Obama delivered the following statement on the conflict in 

Syria”, 2013  
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Keputusan untuk menggunakan kekuatan militer akhirnya 

dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan pelatihan dan 

mempersenjatai kelompok oposisi. Selain itu, penggunaan kekuatan 

militer pun di lakukan ketika AS menjadi komando dalam koalisi OIR 

ketika melancarkan serangan udara kepada ISIS di Suriah. 

“So tonight, with a new Iraqi government in place, and following 

consultations with allies abroad and Congress at home, I can 

announce that America will lead a broad coalition to roll back this 

terrorist threat … Our objective is clear: we will degrade, and 

ultimately destroy, [ISIS] through a comprehensive and sustained 

counterterrorism strategy.”
45

 

 

Sehingga, parameter terakhir ini menjelaskan bahwa intervensi 

kemanusiaan yang dilakukan AS dalam konflik di Suriah termotivasi oleh 

berubahnya keputusan dari decision-maker salah satunya dalam 

meningkatkan upaya untuk mencapai kepentingan politik. Sama seperti 

salah satu studi kasus dalam buku Andreas Krieg yang menjelaskan upaya 

Bush untuk manjaga dan meningkatkan kredibilitasnya,
46

 Pesiden Obama 

pun harus menunjukan tekad dan keteguhan. Harus menampilkan dirinya 

sebagai pemimpin kuat yang bertindak tegas terhadap bahaya teroris yang 

diyakini mengancam AS dan membangun kembali rasa aman bagi 

masyarakat Amerika Serikat. Jika respon yang diberikan hanya berupa 

siaga pasif ataupun cara kohersif kecil terhadap ISIS tentu akan merusak 

                                                             
45
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kredibilitas Obama sebagai presiden. Terlebih lagi tahun 2012 terjadi 

kasus Benghazi yang membuat masyarakat AS mempertanyakan 

keamanan yang dijamin oleh pemerintahan AS terutama dari serangan 

terorisme. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 Pada bab ini, akan berisikan kesimpulan yang di dapat dari proses analisis 

yang telah penulis lakukan. Selain itu, tertulis pula saran yang diharapkan akan 

berguna untuk penelitian yang akan dilanjutkan berikutnya terkait tema ataupun 

konsep yang penulis gunakan pada penelitian ini. 

 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian mengenai motivasi intervensi kemanusiaan AS dalam konflik di 

Suriah tahun 2011-2017 ini menemukan hasil yang cukup menarik. Intervensi 

kemanusiaan yang dilakukan Amerika Serikat dalam konflik di Suriah terbukti 

memiliki motivasi dibaliknya, yaitu untuk mencapai kepentingan nasional AS itu 

sendiri. Motivasi Intervensi Kemanusiaan AS dalam konflik di Suriah dapat 

dilihat melalui konsep Motivation for Humanitarian Intervention dalam bukunya 

Andreas Krieg tahun 2013 melalui National Interest yang berisikan Economic 

Interest, Geo-strategic Interest dan Political Interest. Dalam National Interest 

dijelaskan bahwa intervensi kemanusiaan yang dilakukan suatu negara terhadap 

negara lain termotivasi oleh kepentingan nasionalnya yang harus dicapai.  

Pada indikator pertama yaitu Economic Interest dijelaskan bahwa 

intervensi kemanusiaan yang dilakukan AS dalam konflik di Suriah didasari oleh 

kepentingan ekonomi AS. Kepentingan ekonomi yang difokuskan ialah terkait 

keberadaan Sumber Daya Alam berupa minyak dan gas bumi yang dimiliki 

Suriah. Meskipun Suriah bukan merupakan negara dengan produksi minyak yang 
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besar, kebutuhan AS dalam mengkonsumsi minyak dalam jumlah besar tetap 

membuat AS memerlukan minyak dari Suriah untuk memenuhi kebutuhannya. 

Seperti yang sudah dibahas pada bab V bahwa jumlah produksi minyak AS masih 

lebih rendah dari jumlah konsumsi minyak AS.  

Selain itu, terdapat pula motivasi terkait jalur pipa minyak dan gas yang 

dimiliki Suriah. Seperti salah satu kasus yang penulis angkat terkait perebutan 

jalur pipa gas dari Nort Dem Field/South Pars menuju pasar Eropa. Dengan 

terlibatnya AS melalui intervensi kemanusiaan dalam konflik di Suriah, AS dapat 

mengawasi dan mengambil langkah dalam melindungi jalur pipa gas untuk negara 

aliansinya yaitu Qatar dari Iran yang memiliki dukungan dari Rusia. 

Pada indikator kedua yaitu Geo-strategic Interest dijelaskan bahwa 

intervensi kemanusiaan yang dilakukan AS dalam konflik di Suriah pun 

termotivasi oleh letak geografis Suriah yang dianggap sebagai wilayah vital dalam 

perang melawan terorisme. Sejak peristiwa 9/11 AS memfokuskan kebijakan luar 

negeri nya untuk melawan terorisme di dunia. Terjadinya konflik di Suriah 

membuat ISIS memiliki kesempatan dalam memperluas wilayahnya di Timur 

Tengah. Hal ini tentunya menjadi motivasi AS dalam melakukan intervensi 

kemanusiaan di Suriah agar dapat melakukan serangan terhadap ISIS dalam usaha 

mencapai kepentingannya dlaam perang melawan terorisme. 

Selain sebagai wilayah yang vital dalam perang melawan terorisme, Suriah 

pun dianggap sebagai ancaman bagi AS. Perbedaan ideologi dan pandangan sejak 

Perang Dingin membuat keduanya memiliki hubungan yang naik turun dengan 

dominasi hubungan kurang baik. Suriah mendeklarasikan diri secara terbuka 
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sebagai negara yang menolak keberadaan AS dan pengaruh Barat lainnya di 

Timur Tengah. Hal ini tentunya membuat AS merasa terancam baik dalam hal 

upaya AS menyebarkan demokratisasi di Timur Tengah, berkembangnya 

terorisme dan keamanan Israel sebagai aliansi AS. Sehingga intervensi 

kemanusiaan AS di Suriah pun termotivasi untuk membendung ancaman bagi 

kepentingan geostrategisnya. 

Motivasi selanjutnya ialah memperkuat pengaruh AS di Timur Tengah 

yang sudah ada sejak lama. Peningkatan pengaruh AS di Timur Tengah dalam 

konflik di Suriah ialah dengan banyaknya bantuan yang diberikan AS berupa 

bantuan makanan, bantuan kesehatan, bantuan dipolmatik hingga bantuan militer. 

Selain itu, terdapat pula motivasi AS untuk mencegah perluasan konflik terhadap 

negara lain di Timur Tengah yang akan menjadi ancaman bagi stabilitas kawasan. 

Dalam penjelasan ini, keberadaanAS di Suriah bertujuan untuk melindungi 

kepentingan nasionalnya di negara Timur Tengah lain yang dapat menjadi 

ancaman lebih besar jika konflik sampai menyebar. 

Pada indikator ketiga yaitu Political Interest dijelaskan bahwa intervensi 

kemanusiaan yang dilakukan AS dalam konflik di Suriah termotivasi atas 

kepentingan politiknya beserta kepentingan politik dari pembuat keputusan dalam 

penelitian ini ialah Obama sebagai presiden AS. Kepentingan politik yang 

pertama dijelaskan ialah menjauhkan perhatian publik dari isu domestik AS dan 

berfokus pada isu internasional AS yaitu Intervensi Kemanusiaan yang dilakukan 

oleh AS di Suriah. Dalam hal ini AS mengalihkan isu domestic salah satunya 

ialah pengalihan isu kasus Benghazi dengan memfokuskan intervensi 

kemanusiaan yang dilakukannnya di Suriah. 
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Kemudian, motivasi atas dukungan publik terhadap intervensi yang 

dilakukan AS dalam konflik di Suriah. Pada saat Assad melakukan serangan 

senjata kimia membuat masyarakat AS lebih peduli terhadap konflik yang terjadi 

di Suriah. Hal ini dimanfaatkan oleh Obama untuk mengenalkan bentuk intervensi 

kemanusiaan yang akan di lakukan kepada Suriah untuk mendapatkan dukungan 

dari public atas rencananya. Terakhir ialah kepentingan decision-maker dalam 

peningkatan posisi dan upayanya. Parameter ini menjelaskan terkait intervensi AS 

yang termotivasi oleh perubahan keputusan decision-maker dalam hal ini yaitu 

Obama. Peningkatan upaya yang dilakukan Obama dalam konflik di Suriah 

terlihat dari pengambilan keputusannya untuk menggunakan kekuatan militer 

pada periode kedua dalam masa kepemimpinannya. 

Penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan konsep 

Motivation for Humanitarian Intervention milik Andreas Krieg tahun 2013 cukup 

menjawab terkait motivasi apa saja yang ada dibalik intervensi kemanusiaan AS 

dalam konflik di Suriah. Berdasarkan penelitian ini pula penulis dapat 

menyimpulkan bahwa dari tiga indikator, pada indikator kepentingan ekonomi 

kedua parameter merupakan motivasi dominan bagi AS dalam melakukan 

intervensi kemanusiaan. Kemudian pada indikator geostrategis ke-empat 

parameternya saling berkaitan dan termasuk ke dalam motivasi yang cukup 

dominan pula. Terakhir indikator kepentingan politik merupakan indikator yang 

tidak terlalu dominan seabagai motivasi intervensi kemanusiaan yang dilakukan 

AS dalam konflik di Suriah. 
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6.2 Saran 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang masih memiliki banyak 

kekurangan, sehingga penulis merekomendasikan beberapa saran bagi peneliti lain 

yang ingin menggunakan tema ataupun konsep yang sama, sebagai berikut: 

- Penelitian yang dilakukan penulis hanya terfokuskan pada intervensi 

kemanusiaan yang dilakukan oleh Obama dan tidak dapat menjawab 

motivasi AS secara menyeluruh sehingga masih bisa dikembangkan 

dengan membahas pula terkait intervensi AS yang dilakukan oleh 

Trump 

- Analisa penulis pada indikator Political Interest dirasa kurang dalam 

karena kurangnya sumber berupa hasil vote ataupun poling yang 

tentunya akan lebih menarik dan lebih menjelaskan jika ada, sehingga 

penelitian dalam hal motivasi politik AS dalam melakukan intervensi 

kemanusiaan masih dapat dikembangkan secara mendalam 
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