
ABSTRAK 

 
Skripsi ini berjudul Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap 

Kelompok Islam Fundamentalis di Timur Tengah Pasca Tragedi 9/11. 
Permasalahan mendasar yang ingin dijelaskan penulis dalam penelitian ini adalah 
menganalisis tentang pengimplementasian kebijakan Global War on Terrorism 
oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap beberapa kelompok yang dipersepsi 
sebagai gerakan pengacau keamanan internasional. Dalam hal ini, penulis 
mencoba untuk mencari tahu mengenai motivasi mendasar dari pemerintahan 
Bush yang berkuasa saat itu sehingga memberlakukan kebijakan yang represif dan 
bahkan bisa dikatakan merusak sistem demokrasi yang menjadi simbol Amerika 
Serikat. 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori Hubungan Internasional, yaitu 
teori kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, pertahanan diri, persepsi, 
strategi, dan power. Adapun peringkat analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah negara-bangsa, kelompok, dan individu. Hipotesis atau dugaan 
sementara yang disusun oleh penulis ada dua, yaitu: 

1. adanya ambisi pemimpin Amerika Serikat (termasuk kelompok neokons 
yang bermain di dalamnya) untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai 
negara pemimpin dunia (meraih kekuasaan global) melalui jalur politik 
(penyebaran ideologi demokrasi liberal yang diimplementasikan melalui 
penerapan kebijakan unilateral yang mengedepankan penggunaan strategi 
pre-emptive strike terhadap beberapa kelompok yang dimusuhinya) dan 
jalur ekonomi (corporatocracy). 

2. adanya persepsi dari pemimpin Amerika Serikat yang melihat kelompok 
Islam fundamentalis sebagai kekuatan sporadis yang dapat mengganggu 
kepentingan nasional Amerika Serikat di atas. 
Penelitian ini mengambil jangkauan penelitian pada pasca tragedi 9/11, 

tepatnya pada masa Bush berkuasa. Dipilih periode ini karena pasca tragedi ini, 
pemerintah Amerika Serikat secara tegas dan terang-terangan menyatakan 
sikapnya untuk memusuhi dan menekan ruang gerak kelompok Islam 
fundamentalis dalam tatanan dunia internasional. Kawasan Timur Tengah dipilih 
sebagai obyek penelitian karena penulis melihat bahwa kebijakan G-WOT begitu 
menonjol di sana. 

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan G-WOT pada 
dasarnya berstandar ganda dan cenderung berlaku secara subyektif (berdasar pada 
persepsi sepihak pemerintah Amerika Serikat). Dalam hal ini, dapat dikatakan 
bahwa pemerintah Amerika Serikat sebenarnya hanya menginginkan agar lawan-
lawan politiknya jatuh dalam keterpurukan dan ketidakberdayaan yang pada 
akhirnya memaksa mereka (kelompok Islam fundamentalis) masuk dalam 
lingkaran hegemoni Amerika Serikat. 

 
Kata kunci: kelompok Islam fundamentalis, persepsi, propaganda, kepentingan 
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