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Abstract

This article aims to explore the decision making process behind the US’s war in Iraq. The elites behind the
decision included Vice President Dick Cheney, Secretary of Defense Donald Rumsfeld, and Secretary of the
State Collin Powell. But this article focuses the role of Paul Wolfowitz as the architect behind the attack to Iraq.
This research uses individual analysis and national explanation. The theory of rational decision making and the
theory of political elites were used to explain this case. The hypothesis was Paul Wolfowitz had a big role in the
US policy to attack Iraq because of his ability to maximize his position as the deputy secretary of defense and
also supported by other political elites. This research scope started from the time Paul Wolfowitz was appointed
as the Deputy Secretary of Defense on March 2, 2001 until the policy to attack Iraq was launched on March
20, 2003. Meta-epistemology approach was used to explain Paul Wolfowitz as an independent subject who
could be influenced by social construction around him, including President Bush’s elite government and neo-
conservativism circles. The result of this research was Paul Wolfowitz had a big role because of the support from
the political elites. He was the person who first made the idea of Iraq invation. Wolfowitz used his status and
position to actualize his goal.
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Pendahuluan
Tanggal 20 Maret 2003 pada pukul 05.35 waktu Baghdad, hanya sekitar 95 menit dari batas
akhir ultimatum 48 jam yang ditentukan Amerika Serikat (AS) bagi Saddam Husein untuk
mundur dari jabatannya, AS menyerang Irak dengan melepaskan peluru kendali penjelajah
Tomahawk ke seluruh kota-kota besar di Irak. Kebijakan AS untuk melakukan penyerangan ke
Irak ini merupakan langkah AS untuk memerangi terorisme secara global sejak peristiwa
terorisme 11 September 2001 yang menimpa AS.2 (Kompas 23/3/2003) Sejak saat itu, George
Walker Bush sebagai Presiden AS menyerukan perang terhadap terorisme:

Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not
end until every terorist group of global reach has been found, stopped, and
defeated. Every nation, in every region, now has decision to make. Either you are
with us, or you are with the terorists. From this day forward, any nation that

1Lulus S1 dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.

2 Kebijakan AS untuk menyerang Irak merupakan langkah AS untuk menciptakan dunia yang lebih aman, karena
AS dengan tegas menganggap bahwa Irak khususnya Saddam Hussein adalah ancaman yang paling berbahaya. Ia
merupakan terorisme internasional yang setiap saat dapat menggunakan senjata pemusnah massalnya.
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continues to harbor or support terorism will be regarded by the United States as
a hostile regime. 3 (Buchanan 2004: 17)

Di balik kebijakan AS untuk menyerang Irak, tentunya ada proses pengambilan keputusan
dalam pemerintahan Bush yang melibatkan sejumlah individu yang duduk dalam pemerintahan.
Ada beberapa orang dalam administrasi pemerintahan Bush yang terkait dengan kebijakan AS
menyerang Irak diantaranya wakil Presiden Richard “Dick” Cheney, Menteri Pertahanan
Donald Rumsfeld, Deputi Menteri Pertahanan Paul D. Wolfowitz, dan Penasehat Keamanan
AS Condoleeza Rice.

Mereka tersebut adalah para politisi garis kanan yang mendukung dan menyetujui kebijakan
atas penyerangan ke Irak.4 Para politisi garis kanan ini mulai berpengaruh kuat sejak peristiwa
11 September 2001 atas Pentagon dan WTC dimana terjadi perubahan esensi dalam pola
politik luar negeri AS karena ada perubahan pola pikir para politisi garis kanan tersebut.
Mereka menganggap peristiwa serangan terhadap Pentagon dan WTC telah meruntuhkan
hegemoni AS dalam bidang politik, militer, serta ekonomi secara global sehingga mereka
berusaha melakukan perubahan terhadap strategi politik luar negeri AS.

Mereka menginginkan agar negaranya menggunakan kekuatan militer dan senjata untuk
mendapatkan semua tujuan politiknya di seluruh dunia. Mereka juga menghendaki supaya AS
merubah sikap lunaknya terhadap beberapa negara tertentu serta segera menggunakan
kekuatan militer untuk melumpuhkan negara yang membangkang terhadap kepentingan
kebijakan politik AS. Semua itu dilakukan demi kepentingan politik serta pengaruh AS
terhadap dunia.

Tokoh di Balik Layar

Di antara mereka, Wolfowitz yang berperan sebagai the intelectual icon (simbol intelektual).
(Hasibuan, Kompas 14/4/2003) Pengaruh Wolfowitz terhadap pembuatan kebijakan AS untuk
menyerang Irak terlihat satu hari setelah insiden 11 September 2001 dimana ia menyatakan
bahwa Irak merupakan target utama AS selain Al-Qaedah dalam perang melawan terorisme.
(Clarke 2004: 30) Kemudian pada pertemuan tanggal 15 September, Wolfowitz menyatakan
dengan jelas untuk kedua kalinya bahwa ada kemungkinan sekitar 5-10% Saddam terlibat dalam
peristiwa 11 September 2001. Dugaan itu didasarkan pada asumsi bahwa Irak merupakan
negara pendonor jaringan Al-Qaedah. (Hasibuan, Kompas 14/4/2003) Wolfowitz bersikeras
bahwa Irak berada di balik serangan teroris yang menimpa AS karena tidak mungkin sebuah
organisasi melakukan terorisme sendirian tanpa dukungan sebuah negara. Hal ini terungkap
dalam pernyataannya, “I just don’t understand why we are beginning by talking about this one man Bin
Laden...there are others that do...at least as much. Iraq is terrorism, for example”. (Buchanan 2004: 17)

3 Pernyataan Bush ini terjadi pada sembilan hari setelah peristiwa 11 September dimana
US menyatakan bahwa jaringan Al-Qaeda adalah dalang peristiwa terorisme 11
September. Setiap negara tidak yang mendukung kebijakan Bush melawan terorisme
dianggap sekutu dari terorisme. Pernyataan Bush ini diucapkan pada pertemuan dengan
Konggres AS tanggal 20 September 2001.
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Pernyataan Wolfowitz tersebut menimbulkan fiksi baru dalam administrasi pemerintahan Bush
khususnya yang menyangkut serangan AS ke Irak. Diantaranya adalah Powell yang menolak
rencana penyerangan yang diajukan oleh Wolfowitz dengan argumen bahwa penyerangan akan
menghancurkan koalisi yang telah dibangun untuk menyerang Afganistan. Walaupun mendapat
tentangan dari rekannya, Wolfowitz berusaha untuk mendapatkan persetujuan dari Bush
melalui argumen-argumen yang diutarakannya. Alhasil, pada 20 Maret 2003, AS menyerang
Irak. Dalam hal ini, Wolfowitz berhasil.

Wolfowitz sebagai salah seorang elit dalam pemerintahan Bush dipandang dapat
mengaktualisasikan kekuasaan potensial yang ia miliki untuk menjadi kekuatan efektif dalam
menjalankan tujuannya. (Surbakti 1992: 600) Kekuasaan potensial5 dalam hal ini adalah
jabatannya sebagai deputi departemen pertahanan sebagai jalan baginya untuk mewujudkan
tujuan.

Peran Wolwowitz
Kebijakan AS menyerang Irak ini diambil melalui serangkaian proses diantara elit pemerintahan
Bush yang memberikan ide-idenya bagi langkah-langkah yang diambil Bush sebagai pemegang
keputusan tertinggi. Wolfowitz dalam penelitian ini sebagai unit analisis, berarti meneliti
perannya dalam pengambilan keputusan menyerang Irak dengan menggunakan teori elit politik
dan rational decision making. Selain itu, juga digunakan pendekatan meta-epistemologis dimana
individu berperilaku secara otonom serta dapat dipengaruhi oleh lingkungannya termasuk
struktur elit Bush yang tergabung dalam Kelompok Hawkish, aliran pemikiran yang mewarnai
kebijakan-kebijakan Bush yaitu neo-conservatives, maupun rakyat AS. Menurut analis American
Enterprise Institute, David Wurmser, sosok Wolfowitz dianggap sebagai pribadi yang paling
sempurna untuk mewakili aliran paham neo-conservatives. Setiap tingkah laku serta gagasan
Wolfowitz menggambarkan neo-con yang sangat mementingkan kekuasaan. Wolfowitz
mempercayai bahwa kekuasaan dapat digunakan secara efektif dan maksimal guna meraih
kekuasaan yang lebih besar lagi.

Berdasarkan fakta memang terdapat masa yang menunjukkan peranannya besar. Hal ini
tergambar dengan berbagai perbuatan dan ucapannya di masa-masa setelah peristiwa 11
September dimana Bush mengumpulkan penasehatnya di Camp David untuk membahas
strategi AS terutama pasca serangan 11 September. Paul Wolfowitz yang menjabat sebagai
deputi menteri pertahanan AS mampu mewujudkan ide-idenya sehingga ia dikatakan
mampu menggunakan jabatannya secara maksimal. Melalui jabatan tersebut, ia mempunyai
akses untuk berinteraksi dan mempengaruhi atasannya yang bertindak sebagai decision
maker untuk mewujudkan keinginannya.

Peranan Wolfowitz besar ketika ia menjadi satu-satunya orang yang memprakarsai ide
untuk menyerang Irak yang kemudian menjadi wacana dalam pemerintahan Bush. Tragedi
11 September 2001 merupakan titik awal kebijakan baru, baik kebijakan luar negeri
maupun pertahanan AS. Wolfowitz ikut campur dalam perubahan ini yang tertuang dalam

5 Kekuasaan potensial adalah segala sumber kekuasaan yang dimiliki seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan
dan informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisasi, dan jabatan. (Surbakti 1992: 600)
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Doktrin Wolfowitz yang kemudian menjadi Doktrin Bush.6 Kebijakan preemption yang
Wolfowitz sodorkan menghidupkan kembali anjuran kelompok hawkish agar AS menganut
kebijakan pertahanan lewat tindakan preemptive.
Ide Wolfowitz dapat direalisasikan karena sebagian besar elit pemerintahan Bush mendukung
pemikiran Wolfowitz sehingga membuat Wolfowitz lebih mudah dalam memaksimalkan fungsi
jabatannya. Berdasarkan penelitian, terdapat masa yang menunjukkan peranannya besar. Hal ini
tergambar dengan berbagai perbuatan dan ucapannya di masa-masa setelah peristiwa 11
September dimana Bush mengumpulkan penasehatnya di Camp Cavid untuk membahas
strategi AS terutama pasca serangan 11 September. Paul Wolfowitz yang menjabat sebagai
deputi menteri pertahanan AS mampu mewujudkan ide-idenya sehingga ia dikatakan mampu
menggunakan jabatannya secara maksimal. Melalui jabatan tersebut, ia mempunyai akses untuk
berinteraksi dan mempengaruhi atasannya yang bertindak sebagai decision maker untuk
mewujudkan keinginannya.

Wolfowitz disebut sering disebut sebagai “the godfather of the Iraq war”7 karena dialah orang
pertama yang mengusulkan agar Saddam Hussein disingkirkan pasca tragedi 11 September.8
(Kuncahyono, Kompas 2005) Menurut Wolfowitz, membiarkan Saddam tetap berkuasa adalah
sebuah kesalahan besar. Dan juga masih menurut pendapat Wolfowitz, selama Saddam masih
berkuasa, tidak akan pernah ada cerita bahwa Irak akan kembali ke tengah pergaulan bangsa-
bangsa di dunia. Dengan demikian, perubahan rezim adalah satu-satunya jawaban dan jalan
yang harus diambil oleh AS.

Indikator–indikator yang menyebabkan Paul Wolfowitz dikatakan mempunyai peranan besar
yaitu:
1. Wolfowitz-lah satu-satunya orang yang pertama kali mengemukakan ide untuk menyerang

Irak. Sejak saat itu, ide Wolfowitz tersebut ditangkap dan dibahas oleh Bush beserta elitnya.
Menurutnya, Irak merupakan negara penyokong terorisme yang berbahaya jika dibiarkan.

2. Wolfowitz juga mencetuskan ide menamai negara-negara Irak, Iran, dan Korea Utara
sebagai negara “Axis of Evil”. Negara-negara tersebut dianggap sebagai poros kejahatan
dunia. Dalam hal ini, Amerika bertanggung-jawab untuk menyelamatkan dunia.

3. Wolfowitz juga termasuk salah satu anggota Kelompok Hawkish yaitu kelompok garis
keras dalam pemerintahan Bush selain Donald Rumsfeld dan Dick Cheney, dimana
ketiganya yang menganjurkan AS lebih bersikap agresif dan tidak segan-segan untuk
menggunakan kekuatan militer untuk mencapai keinginan.

4. Wolfowitz termasuk juga dalam kelompok aliran neo-konservatives, dimana aliran ini sejak
era pemerintahan Bush semakin menunjukkan pengaruhnya yang besar. Setelah proyek
mereka yang terdapat dalam Project for A New American Century dan Rebuilding American
Defenses gagal dilaksanakan pada era pemerintahan Clinton, mereka tidak ingin gagal untuk
kedua kalinya. Pada masa Bush sekarang, aliran ini gencar untuk mewujudkan nilai
demokrasi Amerika serta mempertahankan dominasi global AS. Para penganut aliran ini

6 Trias Kuncahyono, Irak Korban Ambisi Kaum Hawkish, (Jakarta: Kompas, 2005), hal. 27.
7 Sebutan ini kerap dilontarkan oleh analisis media seperti penulis majalah New York Times, Eric

Schmitt pada edisi 22 Juli 2003, kemudian Mark Thompson, penulis Time Magazine edisi “Person of the Year: Paul
Wolfowitz, the Godfather of the Iraq War”, tanggal 21 Desember 2003, seorang analis dari American Enterprise
Institute, David Wurmser juga menyebut Wolfowitz sebagai the godfather of the Iraq war.

8 Trias Kuncahyono, ibid., hal. 28.
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termasuk Wolfowitz berkeinginan menjatuhkan rezim Saddam Hussein yang telah
memerintah Irak selama 30 tahun lebih. Saddam dianggap sebagai pemimpin rezim yang
membangkang dan tidak bersahabat dengan AS sehingga harus dihancurkan.

5. Wolfowitz sebagai pemikir konsep keamanan nasional dalam National Security Strategy yang
kemudian dikenal dengan Doktrin Bush. Isinya mengenai pada ancaman terorisme yang
dapat mengganggu hegemoni global AS serta meruntuhkan kekuatan AS atas dunia.

Paul Wolfowitz dapat menggunakan jabatannya secara maksimal untuk mendapatkan
keinginannya, selain itu juga karena dukungan sebagian besar elit pemerintahan Bush yang
sebagian besar menganut aliran neo-conservatives. Paul Wolfowitz juga mempunyai kapasitas
dalam mempengaruhi Bush. Ia mempunyai kepribadian yang ambisius, tanpa keragu-raguan,
dan tekad yang kuat. Dan yang terpenting adalah, Bush mempercayai setiap perkataan
Wolfowitz. Fakta dalam penelitian ini membuktikan bahwa peranan Wolfowitz besar. Jadi,
dalam hal ini, faktor dukungan, kedekatan personal serta struktur jabatan mempengaruhi
tindakan seseorang terhadap lingkungannya.
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