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ABSTRAK 

Jerman sudah lama terlibat kedalam penegakan keamanan dan perdamaian global termasuk 

melawan terorisme. Dalam merespon tindakan terorisme global, Pemerintah Jerman turut 

aktif dengan memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan terorisme yang dipimpin 

oleh Amerika Serikat bahkan dengan menyediakan bantuan militer. Pemerintah Jerman juga 

menyetujui untuk mengirimkan pasukannya sebagai dukungan bagi operasi-operasi 

pemberantasan terorisme global yang dipimpin Amerika Serikat. Namun, pada bulan 

September tahun 2014, pemerintah Jerman justru mengambil keputusan kontroversial dengan 

tidak berpartisipasi dalam serangan udara yang dilakukan oleh koalisi pimpinan Amerika 

Serikat yang menggempur Islamic State of Iraq and Syria di Irak namun memilih 

menyediakan persenjataan dan pelatihan militer terhadap para pejuang Kurdi Peshmerga di 

Irak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep National Role yang dijelaskan oleh 

Holsti. Kemudian penulis menemukan fakta menarik bahwa bantuan militer oleh Jerman pada 

Kurdi Peshmerga dalam perang melawan ISIS di Irak tahun 2014, bertujusn untuk 

meningkatkan keberhasilan strategis yang meliputi keberhasilan dalam segi militer, politik, 

ekonomi, dan diplomasi. Penelitian ini menjadi menarik karena Jerman lebih memilih untuk 

mengirimkan bantuan persenjataan dan pelatihan militer kepada para pejuang Kurdi 

Peshmerga di Irak daripada ikut dalam serangan udara yang direncanakan oleh Amerika 

Serikat untuk menumpas ISIS yang berada di Irak. Selain itu, kebijakan Jerman ini menjadi 

kontroversial karena tindakan Jerman mengirimkan persenjataan kepada Kurdi Peshmerga di 

Irak merupakan pertama kalinya Jerman mengirimkan persenjataan ke wilayah konflik 

kepada pihak diluar negara anggota NATO dan negara-negara sekutu.Penelitian ini bersifat 

eksplanatif dan menjelaskan mengenai penyebab dilaksanakannya kebijakan luar negeri 

Jerman yang mengirimkan persenjataan dan latihan militer kepada Kurdi Pashmegra di Irak. 

Kata-kata kunci : Jerman, Bantuan Militer, Kebijakan Luar Negeri, Kurdi Peshmerga, 

Perang Melawan ISIS 
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