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BAB I 
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A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Oppenheim perang adalah persengketaan antara dua negara 

dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian seperti 

yang diinginkan oleh yang menang, sedang menurut Mochtar Kusumaatmaja 

perang adalah suatu keadaan dimana suatu negara atau lebih terlibat dalam 

suatu persengketaan bersenjata disertai dengan niat salah satu pihak untuk 

mengakhiri hubungan damai dengan pihak lain (Haryomataram,1994: 202). 

Jenderal Robert E Lee panglima konfederasi Amerika Serikat saat 

terjadinya perang saudara (civil war) tahun 1860-1864,mengatakan  It well 

that war is terrible. We should grow to fond of it (sudah jelas perang itu sangat 

mengerikan tapi justru kita semakin menyukainya).Begitulah perang, semua 

mengakui bahwa perang mengerikan. Tapi perang terus saja terjadi dari 

generasi ke generasi dan ironisnya perkembangan peradaban manusia dan 

kemajuan sebuah bangsa pun seringkali ditentukan dari peperangan yang 

justru merusak dan menghancurkan (Haryomataram,1988: 215). 

 Perang tidak hanya membawa korban tentara melainkan juga korban 

dari kalangan penduduk sipil. Orang boleh membedakan perang masa lalu 

yang tradisional dan perang masa kini yang modern karena strategi dan senjata 

yang digunakan. Namun, sebenarnya semua akan berarti sama, jika masa lalu 

pasukan penyerbu selalu dengan sengaja akan menghancurkan kota dan desa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 2 

dari wilayah taklukannya serta membantai penduduknya sebagai simbul 

kekuasaan, maka dalam perang masa kini korban rakyat sipil akan jatuh pula 

karena meluasnya skala peperangan. Perang juga bukan hanya sekedar untuk 

memperluas wilayah demi kebesaran sebuah bangsa namun jadi sarana untuk 

menguasai sumber-sumber ekonomi. 

Perang yang masih terjadi saat ini ialah sebuah perang yang menjadikan 

Baghdad atau Irak menjadi medan tempurnya, sebuah kota dan negara simbol 

kejayaan abad masa lalu. Baghdad masa Mesopotamia lama dari bangsa 

Sumeria, Babylon memang sudah berubah. Hanya bekas-bekas tembok 

Babylon yang menunjang kerajaan di bawah pemerintahan Raja 

Nebuchadnezzar (abad VI sebelum Masehi) masih ditemukan di Tigris. Jika 

bukan karena dihancurkan oleh orang-orang Mongol, situs peradaban lama 

yang kaya itu sudah disapu oleh banjir, badai padang pasir, selebihnya sudah 

dibuldoser untuk pembukaan jalan baru. Wajah kota Baghdad dan Irak pada 

umumnya, sekarang penuh dominasi aspirasi pemimpin modern Irak Saddam 

Husein yang keras dan paling dibenci oleh Amerika Serikat. Baghdad sudah 

menjadi kota modern, tetapi Baghdad dan Irak tak pernah sepi dari sorotan 

dunia. Terakhir Amerika Serikat dengan mengejutkan telah melancarkan 

invasi ke Irak dan berhasil menjatuhkan rezim Saddam Hussein. Sebuah 

bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, bahkan sampai saat ini 

Amerika Serikat masih menguasai seluruh negara itu dan membentuk 

pemerintahan baru sebagaimana yang diinginkannya. Kendatipun tindakan 

Amerika Serikat melakukan agresi ke Irak penuh kontroversi dan bertentangan 

dengan opini dunia. Seruan dari berbagai penjuru dunia yang meminta 

dihentikannya agresi, jangan membunuh rakyat Irak yang tak berdosa serta 

berbagai bujukan dan bahkan kutukan tidak membuat Amerika Serikat dan 

sekutunya menghentikan invasi dan agresinya. Amerika Serikat menganggap 

dirinya sebagai “Chosen People” (masyarakat pilihan). Imaji masyarakat 

pilihan inilah yang mungkin meyakinkan masyarakat Amerika Serikat 

ditakdirkan untuk memimpin dunia. Kerja keras, hemat dan persamaan yang 

menjadi prinsip orang-orang Amerika Serikat yang puritan menjadi bangsa 
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yang besar, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Jurnal Demokrasi dan 

HAM, 2003: 3) 

Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia merasa bertanggungjawab atas 

keamanan dunia. Di sebagian belahan dunia yang bergolak, Amerika Serikat 

datang mencampurinya, seperti yang dilukiskan dalam karakter film Rambo 

produksi Amerika. Tetapi tidak sepenuhnya benar karena ternyata banyak 

rakyat Amerika yang jadi penentang cara berpikir seperti itu. 

Sejak runtuhnya Uni Soviet, di dunia ini hanya menyisakan Amerika 

Serikat sebagai kekuatan tunggal dalam percaturan dunia dan Amerika Serikat 

sangat menyadari itu terutama dalam genggaman pemimpin George Walker 

Bush. Hal ini terbukti; PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) satu-satunya 

lembaga dunia tertinggi untuk mengatur hubungan antar bangsa tidak 

dianggap eksistensinya oleh Amerika Serikat. Ketika invasi Amerika Serikat 

sudah mulai dilancarkan ke Irak, Koffi Annan yang saat terjadi intervensi 

Indonesia ke Timor Timur berteriak keras bahkan penganjur diadilinya militer 

dan sipil dari Indonesia yang dianggap menjelekkan pelanggaran HAM (Hak 

Asasi Manusia) berat pasca jejak pendapat di Timor Timur, kini yang 

menyangkut invasi Amerika Serikat dan pembunuhan rakyat sipil Irak tidak 

berbicara keras sama sekali. Ia hanya bersuara memperjuangkan bantuan PBB 

pasca perang, sementara pasukan Irak masih berperang dan rakyat sipil Irak 

masih menjadi sasaran aksi militer oleh pasukan Amerika Serikat. Oposisi dari 

negara eropa besar seperti Jerman, Perancis dianggap sepi Amerika Serikat. 

Opini dunia dan sebagian besar rakyat Amerika yang menentang perang tidak 

merubah niat Bush menghancurkan Irak yang diperintah Saddam Hussein. 

Invasi Amerika Serikat ke Irak dimulai secara besar-besaran pada 

tanggal 20 maret 2003 dan menyulut kontroversi internasional.Tindakan 

Amerika Serikat ini dipandang oleh banyak pengamat sebagai tonggak baru 

dalam hubungan antar bangsa yang menandai berakhirnya era pasca perang 

dingin dan dimulainya tatanan dunia baru di bawah hegemoni Amerika 

Serikat. 
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Invasi Amerika Serikat ke Irak awalnya berdalih sebagai upaya 

pemberantasan terorisme, kemudian dengan alasan untuk melucuti senjata 

pemusnah massal yang dikembangkan oleh rezim Saddam Hussein sehingga 

melanggar sanksi PBB pasca perang Irak ke Kuwait diperintahkan untuk 

segera memusnahkan seluruh senjata nonkonvensional seperti senjata kimia 

dan biologi. Namun Amerika Serikat menolak membiarkan tim inspeksi 

senjata PBB melanjutkan tugasnya dengan alasan bahwa Saddam Husein tidak 

kooperatif, dan satu-satunya cara yang dapat memaksa Saddam Husein adalah 

aksi militer. Walaupun gagal meyakinkan komunitas Internasional termasuk 

Dewan Keamanan PBB untuk mendukung aksi militer ke Irak mengingat 

inspeksi senjata yang dilakukan tim PBB masih berlangsung, Amerika Serikat 

tetap memutuskan untuk menyerang Irak secara unilateral. Dengan didukung 

oleh segelintir negara yang termasuk dalam “coalition of the willing” antara 

lain Inggris dan Australia, pasukan Amerika Serikat menyebu Irak tanpa 

persetujuan Dewan Keamanan PBB. Misi penyeranganpun bergeser dari 

pelucutan senjata pemusnah masal menjadi penggulingan terhadap 

pemerintahan Saddam Hussein serta menggantinya dengan pemerintahan baru 

di bawah arahan Washington. 

Serangan militer Amerika Serikat ke Irak berhasil mencapai misinya 

menggulingkan rezim Saddam Husein dalam waktu relatif singkat (20 hari) 

memiliki implikasi luas. Selain mengubah wajah Irak dan peta politik Timur 

Tengah sesuai kehendak Washington, aksi unilateral Amerika Serikat di Irak 

telah mengabaikan beberapa prinsip dasar tatanan internasional yang telah 

terbentuk sejak akhir Perang Dunia II. Menurut pasal 51 Piagam PBB suatu 

negara hanya diperbolehkan menyerang negara lain sebagai upaya 

mempertahankan diri melawan agresi militer. Serangan yang dilakukan tanpa 

provokasi atau alasan yang sah dianggap sebagai agresi dan tidak sah menurut 

Hukum Internasional. Selain untuk mempertahankan diri, aksi militer oleh 

suatu negara atau kumpulan negara terhadap negara lain hanya dimungkinkan 

kalau ada mandat dari Dewan Keamanan PBB, misalnya untuk mencegah 

kejahatan kemanusiaan yang lebih luas. Piagam PBB sengaja dirancang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 5 

demikian untuk mencegah pecahnya kembali perang-perang yang berskala 

besar seperti terjadi pada Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II 

(1939-1945). 

Beranjak dari pengalaman dua perang dunia menelan begitu banyak 

korban nyawa dan harta, masyarakat internasional telah berusaha untuk 

membangun berbagai aturan dan institusi yang disepakati bersama yang 

mengharamkan penggunaan senjata dalam menyelesaikan konflik. 

Serangan Amerika Serikat terhadap Irak apapun alasan yang 

dikemukakan pemerintah presiden Bush secara sengaja mengabaikan piagam 

PBB dan mengesampingkan peran PBB sebagai satu-satunya institusi 

internasional yang memiliki wewenang dan legitimasi untuk mengerahkan 

kekuatan militer di area internasional. 

Di Wilayah Asia, Ketua gerakan Non Blok Mahathir Muhammad 

menyebut dalam acara pembukaan KTT Non Blok di Kuala Lumpur 23 

Februari 2003, dunia kini telah kembali ke jaman batu karena menempatkan 

perang sebagai jalan menyelesaikan masalah, yang benar adalah yang kuat, 

might is right. Hukum dan aturan-aturan Internasional yang disusun sendiri 

oleh Amerika Serikat dan sekutunya pemenang Perang Dunia II kini justru 

diinjak-injak. Inilah sebenarnya akhir tatanan internasional (pax Americana), 

inilah akhir dari aliran politik idealis yang mengagungkan hukum dan moral 

dalam menciptakan perdamaian yang menang akhirnya aliran politik realis 

yang menempatkan power sebagai faktor utama pencipta perdamaian (Adian 

Husaini, 2003: 3) 

Invasi pasukan Amerika Serikat ke Irak bukanlah dalam rangka 

mempertahankan diri, melainkan merupakan tindakan pre-emtion atau 

mendahului guna mencegah kemungkinan Saddam Husein memberikan 

senjata pemusnah masal yang diduga dimilikinya kepada kelompok teroris 

yang mungkin akan menggunakannya untuk menyerang Amerika Serikat. 

Namun baik sebelum maupun sesudah perang berlangsung tidak terdapat 

bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Saddam Husein terlibat dalam serangan 

teroris ke Amerika Serikat ,memiliki kaitan dengan Al-Qaeda ataupun benar-
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benar memiliki senjata pemusnah masal seperti dituduhkan Amerika Serikat. 

Dengan melakukan serangan pre emption terhadap suatu negara yang 

berdaulat berdasarkan asumsi-asumsi ancaman yang masih bersifat spekulatif 

Amerika Serikat telah menempatkan dirinya di atas hukum internasional yang 

berlaku atau menganggap bahwa aturan internasional yang ada tidak mengikat 

dirinya sebagai satu-satunya negara adidaya. Hal ini merupakan aktualisasi 

doktrin George W Bush yang menyebabkan Amerika Serikat di kecam hampir 

seluruh negara di dunia termasuk oleh sebagian sekutunya di Eropa. 

Berdasar uraian tersebut di atas maka penulis telah mengkaji lebih dalam 

tentang invasi Amerika Serikat ke Irak, ditinjau dari Hukum Organisasi  

Internasional dan pertimbangan Amerika Serikat dalam melakukan invasi 

dalam sebuah penulisan hukum dengan judul:  “INVASI AMERIKA 

SERIKAT KE IRAK DITINJAU DARI HUKUM ORGANISASI 

INTERNASIONAL”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah terlihat dari pilihan tinjauan, yang penting untuk 

mengantisipasi kemungkinan meluasnya masalah, agar mencapai validitas 

yang tinggi dan reliabilitas yang besar. Menurut Winarno Surachmad 

mengenai pembatasan masalah sebagai berikut,  

“Sebuah masalah yang dirumuskan terlalu umum dan luas tidak pernah 

dapat dipakai sebagai masalah penyelidikan. Oleh karena itu tidak akan pernah 

jelas batas-batas masalah itu, sebab itu masalah perlu memenuhi syarat-syarat 

dalam perumusan yang terbatas. Pembatasan ini diperlukan bukan saja untuk 

memudahkan atau menyederhanakan masalah dengan penyelidikan, tetapi 

juga untuk dapat menetapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang diperlukan 

untuk pemecahannya, yaitu tenaga, kecekatan, waktu, ongkos dan lain-lain 

yang timbul dari rencana tertentu.“ (Winarno Surachmad, 1990: 36) 

Untuk itu supaya tidak terjadi kekaburan dan kesimpangsiuran dalam 

penelitian ini dan dapat terarah pada permasalahan yang dimaksud sehingga 

tujuan penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 7 

penulis membatasi permasalahan hanya mengenai alasan-alasan dan prosedur 

yang digunakan Amerika Serikat dalam melakukan invasi ke Irak dan 

kesesuaian alasan tersebut dengan peraturan yang berlaku yaitu hukum 

Internasional. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 8 

C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah berisi pertanyaan kritis, sistematis, dan representatif 

dalam mencari jawaban atas persoalan yang ingin dipecahkan. Perumusan 

masalah mempunyai arti penting dan strategis sebagai pedoman bagi tujuan 

obyektif penelitian, yang akhirnya ikut menentukan hasil dan kualitas 

penelitian. 

Berdasar latar belakang masalah maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Apa alasan Amerika Serikat melakukan invasi militer ke Irak dibenarkan 

menurut Hukum Internasional? 

2. Apakah Invasi Amerika Serikat ke Irak telah sesuai dengan prosedur 

berdasar Hukum Internasional? 

3. Bagaimana Sikap Organisasi Internasional dalam hal ini PBB atas invasi 

Amerika Serikat ke Irak?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai baik sebagai 

solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi 

kebutuhan perseorangan (tujuan subyektif). 

1. Tujuan Obyektif 

a. Mengetahui alasan yang digunakan Amerika Serikat dalam melakukan 

invasinya ke Irak. 

b. Mengetahui kesesuaian prosedur Invasi Amerika Serikat ke Irak 

dengan prosedur hukum Internasional. 

c. Mengetahui sikap PBB atas invasi Amerika Serikat ke Irak. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data dalam rangka penulisan hukum dalam bentuk 

skripsi sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang 

ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 
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b. Menambah kekayaan wacana dalam bidang Hukum Internasional 

khususnya Hukum Organisasi Internasional kaitannya dengan invasi 

militer. 

c. Menambah wawasan dan memperluas pemahaman akan arti 

pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Di dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta 

pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum 

Internasional lebih spesifik pada kasus invasi Amerika serikat ke Irak 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis, yaitu sebagai bahan 

informasi, masukan dan penjelasan bagi masyarakat pada umumnya, serta 

dapat dipelajari lebih lanjut oleh kalangan praktisi hukum dan mahasiswa 

Fakultas Hukum. 

F. Metode Penelitian  
 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan 

pada metode, sistematika , dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisanya (Soerjono Soekanto, 1986: 43). 

Metodologi penelitian menurut Soerjono Soekanto pada hakekatnya 

adalah memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, 

menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. 

Sedangkan mengenai peranan metodologi dalam sebuah penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan adalah (Soejono dan Abdurrahman, 2003: 

45) 
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1. Menambah pengetahuan para ilmuwan untuk mengadakan atau 

melaksanakan penelitian secara lain atau lebih lengkap. 

2. Memberi kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang 

belum diketahui  

3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian 

interdisipliner. 

4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintergrasikan 

pengetahuan mengenai masyarakat. 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sebagai 

berikut :  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian 

hukum normatif / doktrinal.yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soekanto dan Mamudji, 

1985: 15) 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif atau 

penelitian penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia atau keadaan atau gejala-gejala lainnya.         

( Soerjono Soekanto, 1986: 10) 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian biasanya dibedakan antara data primer atau data dasar, 

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku 

masyarakat dan data skunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka 

yang antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud laporan dan buku-buku harian. ( Soerjono Soekanto, 1986: 

11,12). Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif / 

doktrinal, maka yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang 

mungkin berupa ( Soerjono Soekanto, 1986: 43) : 
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang  hukum yang mengikat, 

seperti peraturan perundang-undangan ( dalam hal ini yang mengenai 

Hukum Organisasi Internasional dan Hukum Humaniter ). 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberi penjelasan tentang bahan 

hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari 

kalangan hukum. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian normatof sehingga tidak memerlukan 

data lapangan secara langsung, data bisa didapat melalui studi 

kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah: 

a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta 

b. Perpustakaan Fakultas Hukum UNS Surakarta 

c. Cyber Media 

d. Media cetak  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini meliputi : 

a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data skunder seperti dokumen-

dokumen, arsip-arsip, literature, laporan penelitian  yang dicatat dan 

kemudian dipelajari. 

b. Cyber media yaitu pengumpulan data melalui internet dengan cara 

melalui e-mail dan down load berbagai artikel yang berkaitan dengan 

perang Irak (invasi Amerika Serikat  ke Irak) 

6. Teknik Analisis Data 

Kegiatan analisis hukum pada dasarnya meliputi telaah terhadap 

permasalahan, pengkajian atas hukum yang berlaku untuk permasalahan 

tersebut, bagaimana penerapan hukumnya dan konstruksi serta penyajian 

hasil yang berupa kesimpulan ( Th. Sardjito dan Agus Broto Susilo, 1996: 

37). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu non statistik dan 
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merupakan content analysis dengan metode deduktif. Menurut Weber 

content analysis adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan 

perangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah 

buku atau dokumen ( Soejono, 2003: 17) 

K.  Sistematika Penulisan Hukum 
 Dalam sistematika ini penulis akan memberikan uraian tentang garis 

besar hal-hal pokok  yang ada dalam skripsi. Adapun sistematika skripsi ini 

terdiri dari empat bab, yaitu : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan 

hukum 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan segi-segi teoritis dari permasalahan yang 

diteliti yaitu 

Pertama, tinjauan umum tentang Invasi, perang dan agresi militer 

yang meliputi pengertian invasi,perang dan agresi militer, syrat 

negara berhak melakukan perang atau agresi militer, perang yang 

sah menurut Huku internasional,dan prosedur penyelesaian 

pertilkaian internasional dan tindakan yang berkenbaan dengan 

ancaman terhadap perdamaian  dan keamanan internasional dan 

tindakan agresi. 

Kedua, tinjauan umum tentang Organisasi internasional yang 

meliputi pengertian Organisasi internasional, subyek hukum 

Organisasi internatioanal, Obyek hukum Organisasi internasional, 

sumber hukum internasional keanggotaan organissasi internasional, 

status hukum organisasi internasional dan prinsip keanggotaan 

organisasi internasional. 

Ketiga, tinjauan umum tentang PBB meliputi sejarah, azas, tujuan, 

keanggotaan, organ pokok dan badan khusus PBB. 
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BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yaitu; Gambaran Umum sengketa/ invasi Amerika Serikat ke Irak, 

alasan Amerika Serikat dalam melakukan invasinya ke Irak,data 

tentang kebenaran alasan Amerika Serikat, kesesuaian prosedur 

yang telah dilakukan Amerika Serikat dalam invasinya ke Irak 

dengan prosedur Hukum Internasional khususnya Hukum 

Organisasi Internasioanal, serta sikap Lembaga Internasional PBB 

atas invasi Amerika Serikat ke Irak 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Hal yang dilampirkan dalam penulisan hukum ini adalah terdiri dari instrumen 

penelitian dan juga sumber berita  media yang berkaitan dengan Invasi 

Amerika Serikat terhadap Irak. 
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