
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada bulan April 1996, para pemimpin negara dari China, Rusia, 

Kazakhstan, Kyrgysztan, dan Tajikistan mengadakan pertemuan di Shanghai, 

China untuk membahas masalah perbatasan antara China dengan empat negara 

lainnya.
1
 Masalah perbatasan yang didiskusikan oleh lima negara itu merupakan 

permasalahan antara China dan Uni Soviet di masa lalu. Pertemuan tersebut 

kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan sebuah organisasi dengan 

nama Shanghai Five. Organisasi ini secara spesifik berfokus pada menjaga 

kestabilan keamanan kawasan dan memerangi ancaman terorisme.
2
  

Lima tahun kemudian, pada bulan Juni 2001, Uzbekistan memilih untuk 

menggabungkan diri sehingga kelompok yang beranggotakan enam negara 

dengan komposisi dua negara maju dan empat negara berkembang ini berganti 

nama dari Shanghai Five menjadi Shanghai Coorporation Organization (SCO) 

atau Organisasi Kerjasama Shanghai. Dalam piagam SCO, negara-negara 

anggotanya membuat kesepakatan dengan judul “Shanghai Convention 

                                                           
1
 http://peacemaker.un.org/regional-confidencebuildingborders96. diakses pada 7 Februari 2014 

2
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Combating Terrorism, Separatism, and Extrimism.
3
 Tiga isu yang ditekannya 

dalam piagam tersebut diberi julukan the three evils oleh China. 

 Organisasi ini adalah sebuah organisasi pertama di kawasan di Asia 

Tengah karena sebelumnya belum pernah ada inisiatif dari China untuk 

mengadakan pertemuan dengan Rusia dan negara-negara the Stans (Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan) yang juga tergabung 

dalam Commonwealth Independent States (CIS) alias negara-negara bekas Uni 

Soviet. Sejak jaman Shanghai Five hingga berdirinya SCO, negara-negara 

anggotanya saling berpegang pada tiga prinsip mendasar. Ketiga prinsip tersebut 

ialah kepentingan bersama (shared interest), norma bersama (shared norms), dan 

pragmatisme.
4
 Asas-asas ini yang menjadi dasar bagi negara-negara anggota SCO 

sebab mereka sedang menghadapi musuh bersama, yakni kaum teroris. 

 Dibagian bumi yang lain, tepatnya di negara Amerika Serikat (AS), 

tiga bulan setelah berdirinya SCO, terjadi tragedi 9/11 yang dipercaya merupakan 

ulah dari jaringan teroris internasional. Peristiwa ini kemudian sangat 

berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri negara adidaya tersebut. Beberapa 

hari setelah kejadian tersebut Presiden George W. Bush mendeklarasikan perang 

melawan terorisme yang terkenal dengan sebutan “War On Terror”. Presiden 

Bush menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menggunakan segala cara untuk 
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memerangi militan terorisme bernama al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden dan 

ini merupakan peperangan jangka panjang.
5
  

 Tragedi 9/11 membuat dunia gempar, terlebih lagi untuk negara-

negara demokrasi lainnya karena serangan teroris tersebut diyakini sebagai upaya 

menyatakan penolakan terhadap  aliran demokrasi sehingga kemungkinan besar 

negara demokrasi yang lain juga akan menjadi korban ancaman teroris.
6
 Oleh 

karena itu, berbagai ungkapan belasungkawa diutarakan dari berbagai Negara 

yang sekaligus menyatakan dukungan terhadap kebijakan War on Terror. Dari 

negara-negara yang turut mendukung AS, Republik Federasi Rusia merupakan 

salah satu negara paling vokal dalam memberikan dukungannya. Rusia 

memberikan dukungan sebagai rasa simpati terhadap AS karena negara bekas Uni 

Soviet ini juga sedang menghadapi isu ancaman teroris.
7
  Dukungan Rusia 

terhadap AS ini merupakan titik tolak bagi kedua negara untuk mulai 

memperbaiki hubungan kerjasama antara keduannya, setelah runtuhnya Uni 

Soviet. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Dmitry Suslov dengan judul 9/11 

and US-Russia Relations: Missed Chances, Future Opportunities, beliau 

menyebutkan tiga hal menarik yang dilakukan entah secara sadar atau tidak sadar 

oleh Presiden Putin dalam menyokong AS untuk memerangi terorisme. Ketiga hal 

tersebut ialah pertama, Moskow mendukung kebijakan luar negeri Washington 
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yang ternyata tidak menuruti aturan Hukum Internasional; kedua, Rusia melawan 

kelompok militan teroris Taliban di Afghanistan sehingga secara esensial 

Moskow menjadi sekutu Washington untuk memerangi terorisme; ketiga, 

Presiden Putin ternyata secara terang-terangan menolak masukan dari Menteri 

Pertahanan, Sergei Ivanov.
8
 Ivanov mempertimbangkan betapa pentingnya the 

Stans bagi Rusia sedangkan Putin bermaksud untuk memberikan tempat bagi AS 

untuk masuk ke Asia Tengah sebagai jalan potong untuk akses mereka ke 

Afghanistan.
9
 Maka dengan ijin Rusia, AS dan sekutunya, NATO untuk pertama 

kalinya secara sah mulai memasuki kawasan Asia Tengah.  

 Selain Moskow, Beijing pun turut menjadi salah satu negara yang 

secara vokal mendukung War on Terror. Tentu saja negara komunis yang 

bernama China bukanlah negara demokrasi seperti AS dan Rusia, akan tetapi 

kesamaan yang dapat menyatukan mereka adalah karena mereka memiliki musuh 

bersama yakni kelompok teroris. Pada tanggal 20 September 2001 setelah 

peristiwa 9/11, seorang diplomat China mewakili negaranya untuk menyatakan 

belasungkawa dan rasa simpati serta dukungan kepada AS dalam memerangi 

terorisme, berikut adalah ungkapan dari He Yafei, diplomat China di Washington: 

"We condemn all forms of terrorism. The Chinese people stand with the American 
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people and with the international community in fighting against terrorism. Our 

hearts go to the American people".
10

  

 Kemudian pada bulan Oktober 2001, Presiden AS, George W. Bush 

dan Presiden Jiang bertemu di Shanghai. Seusai diskusi, kedua Presiden 

mengadakan jumpa pers. Dalam pernyataannya, kedua belah pihak merasa bangga 

dapat melakukan hubungan kerjasama. Para Presiden menyatakan bahwa mereka 

hendak memulai kerjasama yang utamanya adalah melawan teroris. Selain itu, 

China dan AS juga telah mendiskusikan tentang kerjasama keduannya dalam 

bidang keamanan dan ekonomi.
11

 Lalu dengan dukungan dari China dan Rusia 

bagi AS untuk memerangi terorisme, AS memasuki wilayah Asia Tengah 

tepatnya di Kyrgyzstan dan Uzbekistan sebagai daerah transit terdekat ke 

Afghanistan.  

 Dalam kunjungannya ke Shanghai pada Oktober 2001, Presiden 

Bush sempat menyatakan bahwa lumayan jarang bagi sesama negara besar untuk 

menemukan kata sepakat.
12

  Pernyataan ini merupakan sebuah ungkapan bahwa 

kepentingan negara-negara besar pada umumnya saling bertolak belakang. 

Pernyataan ini tanpa sengaja seolah menjadi ramalan akan apa yang akan terjadi 

kemudian. Beberapa tahun setelah AS masuk ke Asia Tengah, Rusia dan China 

mulai mencemaskan keberadaan AS. Kecemasan ini timbul dikarenakan 
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Washington tidak memberi kepastian mengenai kapan pasukannya akan ditarik 

dari kawasan Asia Tengah dengan pasti.  

Kebimbangan yang dialami oleh Moskow dan Beijing membuat kedua negara 

besar tersebut harus menghadapi dilema, antara menerima Washington sebagai 

negara pendominasi the stans selain Rusia dan China ataukah AS sebaiknya 

meninggalkan Asia Tengah. Dilema yang dihadapi kemudian membuat dua 

negara ini mulai berupaya untuk membendung pengaruh AS di Asia Tengah.  

 Berdasarkan uraian diatas, penulis memilih untuk membuat 

penelitian dengan judul Upaya Rusia dan China Membendung Pengaruh Amerika 

Serikat di Asia Tengah Melalui Organisasi Kerjasama Shanghai Periode 2005-

2013. Penelitian ini menarik karena dua negara, Rusia dan China yang berupaya 

membendung pengaruh AS di Asia Tengah adalah dua negara paling vokal yang 

sangat mendukung AS dalam memerangi terorisme sehingga membawa kehadiran 

AS di Asia Tengah.  

 Mengenai apa saja upaya yang dilakukan oleh Beijing dan Moskow, 

apa saja kepentingan AS, China, dan Rusia, dan mengapa Asia Tengah serta 

bagaimana alur persaingan politik antara ketiga negara akan penulis bahas dalam 

penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dilema yang dihadapi oleh China dan Rusia oleh karena kehadiran 

AS yang tidak memberikan kepastian mengenai kapan negara tersebut akan 

meninggalkan Asia Tengah membuat Rusia dan China mengadakan beberapa 
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upaya agar pengaruh AS tidak akan mengganggu dominasi mereka di Asia 

Tengah. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh kedua negara 

tersebut, penulis membuat tiga buah pertanyaan yang akan membantu 

memperjelas apa saja upaya yang dilakukan oleh Rusia dan China untuk 

membendung pengaruh AS di Asia Tengah. Ketiga pertanyaan yang penulis buat 

adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Apa yang membuat Rusia dan China ingin membendung pengaruh AS di 

Asia Tengah? 

1.2.2 Apa saja upaya yang dilakukan oleh Rusia dan China dalam membendung 

pengaruh AS di Asia Tengah? 

1.2.3 Bagaimana reaksi AS dan the Stans dalam menanggapi upaya yang 

dilakukan Rusia dan China dalam membendung pengaruh AS di Asia Tengah? 

 Menurut penulis, tiga pertanyaan diatas sangat perlu diutarakan 

dalam rangka mempelajari dinamika politik di Asia Tengah melalui upaya-upaya 

Rusia dan China dalam membendung pengaruh AS di kawasan tersebut. Tidak 

hanya itu, ketiga pertanyaan ini juga akan membantu penulis dalam mencari tahu 

dan kemudian akan menghadirkan informasi kepada pembaca mengenai faktor-

faktor yang menyebabkan Rusia dan China memilih untuk menghadang pengaruh 

AS dan juga apa akibat dari upaya-upaya tersebut terhadap hubungan ketiga 

negara. 

1.3 Tujuan Penulisan 
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 Penulis memiliki dua jenis tujuan dalam melakukan penelitian ini. 

Kedua tujuan yang penulis maksud ialah tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum merupakan alasan yang penulis miliki secara umum, dalam arti bahwa 

tujuan yang sama untuk membuat tulisan ini adalah tujuan yang sama yang juga 

membuat penulis lain melakukan penelitian mereka.  

 Selain tujuan umum, ada juga tujuan khusus. Tujuan khusus inilah 

yang membedakan alasan penulis dari penulis yang lain. Yang penulis maksudkan 

dengan penulis lain ialah mahasiswa/i jurusan Hubungan Internasional lain yang 

juga sedang melakukan penelitian. Tujuan khusus setiap penulis berbeda-beda 

karena judul setiap penulis berbeda-beda. Sesuai dengan judul masing-masing 

penulis, ketertarikan setiap penulis terhadap isu-isu Hubungan Internasional 

berbeda-beda. Untuk memperjelas tujuan-tujuan tersebut, penulis akan 

menjelaskan secara lebih spesifik seperti demikian: 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Secara umum, tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk memenuhi 

mata kuliah tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan penulis yang berstatus 

mahasiswi di Universitas Pelita Harapan jurusan Hubungan Internasional. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Sebagai salah satu mahasiswi jurusan Hubungan Internasional, 

penulis sangat tertarik dengan topik Politik Internasional. Oleh karena itu, 

bertepatan dengan kesempatan yang penulis peroleh sebagai mahasiswi tingkat 

akhir untuk membuat sebuah karya tulis, maka penulis bermaksud melakukan 
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penelitian seputar gejolak Politik Internasional. Ketertarikan penulis ini membawa 

perhatian penulis kepada  persaingan Politik dalam skala global antara negara-

negara adidaya yakni AS, Rusia, dan China. 

 Setelah membaca beberapa berita dan artikel terkait hubungan 

antara ketiga negara besar tersebut, penulis tertarik pada sebuah sebuah kawasan 

yang disebutkan sebagai kawasan terpencil bekas Uni Soviet, yaitu kawasan Asia 

Tengah. Mengapa kawasan yang tergolong terpencil itu mampu mempengaruhi 

perilaku politik antara negara-negara besar seperti AS, Rusia, dan China? Apa 

yang menyebabkan ketiga negara adidaya berusaha untuk menguasai kawasan 

tersebut? Lalu bagaimanakah sandiwara Politik yang dijalani oleh ketigannya? 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi tujuan penulis secara 

khusus dalam melakukan penelitian ini.  

 Kedua tujuan, baik secara umum maupun khusus merupakan tujuan 

yang sama-sama penting. Dengan tujuan seperti demikian maka  penulis memulai 

penelitian ini. 

1.4 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan hanyalah merupakan salah satu bagian kecil 

namun sangat perlu dipahami khususnya oleh penulis agar penulis dapat 

menjelaskan kepada pembaca tentang apa yang penulis hadirkan dalam setiap bab 

dan bagaimana keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menguraikan sistematika dalam penelitian 

penulis ini sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Bagian pertama dari penelitian ini adalah sebuah pendahuluan yang 

menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan 

sistematika penulisan. Bab ini menyediakan sebuah pengantar yang menjelaskan 

mengapa penelitian yang sedang dilakukan mempunyai ketertarikan tersendiri. 

Selain itu, bab pertama juga memberikan gambaran kepada pembaca tentang apa 

saja yang akan pembaca temukan didalam tulisan ini. 

BAB II KERANGKA BERPIKIR 

 Pada bagian kedua dari penelitian ini terdapat tinjauan pustaka serta 

teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul “Upaya Rusia dan China 

Membendung Pengaruh Amerika Serikat di Asia Tengah Melalui Organisasi 

Kerjasama Shanghai Periode 2005-2013”. Teori dan konsep yang penulis pilih 

dalam bab kedua ini adalah Neorealisme, Faktor-faktor geopolitik, perimbangan 

kekuasaan (balance of power), diplomasi, dan kerjasama internasional. 

 Dalam mempelajari Hubungan Internasional, penulis mendapati 

bahwa teori merupakan bahan yang sangat penting untuk menjelaskan perilaku 

aktor-aktor Hubungan Internasional. Dengan alasan seperti itu dan juga karena 

alasan aturan yang telah ditetapkan, maka pada bagian kedua dari penelitian ini 

sangat perlu diuraikan tentang teori-teori yang telah diajarkan kepada penulis, 

yang mana merupakan teori dan konsep yang relevan dengan topik yang penulis 

sedang dalami ini.  

BAB III METODE PENELITIAN 
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 Bab ke-tiga dalam penelitian ini utamanya membahas tentang ruang 

lingkup penelitian, jenis dan metode penelitian, jenis dan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis.  

 Tujuan dari bab ketiga yang mengharuskan penulis menjelaskan 

tentang metode penelitian adalah supaya penulis mampu mempertanggung 

jawabkan penelitian yang sedang ditulis. 

BAB IV ANALISIS 

 Pada bab yang ke-empat ini data dan analisis akan dipertemukan 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada bagian rumusan 

masalah. Pada awal bab akan dibahas mengenai apa saja ketertarikan Rusia, 

China, dan AS di Asia Tengah. Faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan 

Rusia dan China akan penulis bahas pada bagian ini. Kemudian akan dibahas 

tentang Organisasi Kerjasama Shanghai dan bagaimana organisasi ini berperan 

terutama sejak tahun 2005 hingga tahun 2013. Lalu apa saja upaya yang sedang 

dilakukan oleh kedua negara, Rusia dan China serta bagaimana  tanggapan AS 

terkait hal tersebut. 

 Inilah inti dari penelitian penulis. Pada bab keempat nanti akan 

penulis sediakan pembahasan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 

bagian rumusan masalah pada bab 1 lalu dibuktikan dengan data-data yang telah 

penulis sebutkan pada bab 3. 

BAB V PENUTUP 
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Bab lima pada penelitian ini merupakan bagian paling akhir. Pada bagian ini 

penelitian akan ditutup dengan kesimpulan dan saran dari penulis dalam 

penelitian ini. Bagian terakhir ini juga tidak kalah pentingnya karena penulis akan 

membuat semacam intisari dari semua bab dalam penelitian penulis.




