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ABSTRAK 
 
Rekonstruksi Irak pasca-perang diwarnai berbagai masalah dan isu yang 

menjadi perhatian banyak pihak di dunia. Diawali dari peperangan yang kurang 
mendapat dukungan internasional, hingga rekonstruksi yang panjang dan dipenuhi 
kekerasan. Namun ada satu pihak yang dapat mengambil keuntungan secara besar 
dari keadaan ini, yaitu perusahaan militer swasta asing. 

Skripsi ini merupakan penelitian eksplanatif, dengan pertanyaan besar  yang 
dijelaskan dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 
diperlukannya keberadaan perusahaan militer swasta asing di Irak dalam 
rekonstruksi pasca-perang Irak. Teori utama yang dipergunakan dalam skripsi ini 
adalah teori Ekonomi Politik Kekerasan yang menjelaskan munculnya pasar 
kekerasan di Irak. Pasar kekerasan muncul setelah adanya ladang kekerasan. Pasar 
kekerasan menjelaskan adanya kerjasama damai yang diakibatkan oleh kekerasan, 
yaitu penggunaan perusahaan militer swasta asing akibat kebutuhan pengamanan. 
Teori dan konsep lain yang dipergunakan untuk mendukung teori utama ini adalah 
teori Permintaan dan Penawaran, teori Rational Choice dan konsep Kepentingan 
Nasional. 

Penelitian ini banyak membahas tentang insurgensi, kehampaan monopoli 
kekerasan dan konflik pada perencana di Washington. Kehampaan monopoli 
kekerasan membuat Irak menjadi wilayah tanpa hukum, dikarenakan supaya 
hukum dapat berjalan diperlukan adanya kontrol akan kekerasan. Kehampaan ini 
dimanfaatkan dengan baik oleh insurgen untuk memunculkan ladang kekerasan di 
Irak, di mana kekerasan muncul dalam jumlah sangat besar di Irak. 

Skripsi ini berhasil membuktikan bahwa kebutuhan keamanan merupakan 
penyebab utama diperlukannya perusahaan militer swasta asing dalam jumlah 
sangat besar di Irak. Kebutuhan keamanan ini disebabkan perbedaan tajam yang 
mendiami para perencana invasi dan rekonstruksi di Washington. Perbedaan ini 
menyebabkan kurangnya koordinasi bagi proses rekonstruksi, dan secara langsung 
juga menyebabkan kehampaan monopoli kekerasan sesaat setelah pasukan koalisi 
menumbangkan rezim Saddam pada 2003.   

 
Kata kunci: Perusahaan militer swasta, rekonstruksi Irak pasca-perang, Amerika 
Serikat, Ekonomi Politik Kekerasan, insurgensi, monopoli kekerasan. 
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