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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Kemunculan Taliban pertama kali pada tahun 1994 ditandai dengan 

adanya perang antar etnis yang saling memperebutkan kekuasaan. Kelompok 

Taliban berasal dari suku Pashtun yang merupakan salah satu suku terbesar di 

Afghanistan. Perang etnis merupakan hal yang sering dijumpai di Afghanistan. 

Masyarakat Afghanistan, yang dijuluki sebagai masyarakat tribal (kesukuan) yang 

sangat kompleks ini, adalah produk imperium yang berumur ribuan tahun, 

perjalanan panjang dari peperangan, pembangunan negara dan kebangkrutan 

politik yang menghasilkan negara 10 terpuruk di Dunia. Kehidupan masyarakat 

Afghanistan tidak pernah terlepas dari perang  etnis dan permasalahan 

kesejahteraan masyarakat.
1
 

Puncak kejayaan Taliban diraih pada tahun 1996-2001 dengan 

keberhasilannya menguasai hampir 90% wilayah Afghanistan dan pemerintahan 

Afghanistan yang hampir sepenuhnya jatuh di tangan kelompok Taliban.
2
 

Kekuasaan Taliban berakhir pada 2001 ditandai dengan invasi Amerika Serikat di 

Afghanistan yang dapat menurunkan pemerintahan Taliban serta memaksa 

mundur Taliban atas daerah-daerah kekuasaannya. Amerika Serikat berdalih 
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kedatangan mereka ke Afghanistan untuk mencari pemimpin kelompok Al-Qaeda 

yang diperkirakan berada di Afghanistan. Setelah kejatuhan yang terjadi pada 

2001, kebangkitan Taliban mulai terbentuk dengan hasil produksi narkotik di 

bawah kepemimpinan Mullah Omar. Selain hasil produksi narkotik, Taliban juga 

memiliki pendapatan dari sektor pertambangan gelap yang menurut estimasi PBB 

keuntungannya mencapai 400 juta per tahunnya.
3
 

Mulai pada tahun 2004, Taliban mulai melancarkan enam serangan bom 

bunuh diri. Diikuti tahun berikutnya 2005 yang terhitung 21 serangan bom bunuh 

diri dan terdapat 141 serangan bom bunuh diri pada 2006.
4
 Taliban mulai kembali 

melakukan penyerangan secara terang-terangan terhadap NATO pada 6 Agustus 

2011. Taliban berhasil menembak helikopter Chinook CH-47 yang menewaskkan 

diantaranya 30 tentara Amerika dan 8 warga Afghanistan. Inilah mula dari 

serangan fisik Taliban sebagai bentuk perlawanan terhadap invasi Amerika dan 

keberadaan NATO. Penyerangan ini merupakan awal perselisihan yang terjadi 

antara kelompok Taliban dengan NATO. Penyerangan dan ledakan yang terjadi 

tidak hanya menghancurkan infrastruktur dan bangunan saja, namun menjadi 

ancaman keamanan bagi warga sipil.
5
 

Pada saat itu tampuk kepemimpinan dipegang oleh presiden Hamid 

Karzai. Hamid Karzai merupakan pribadi yang pandai, berwawasan luas dan  
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cakap dalam berbahasa Inggris dengan sangat baik. Karzai yang dulunya adalah 

seorang diplomat dipandang sebagai seseorang yang mempunyai potensi dalam 

membangun negara. Banyak pihak yang mengharapkan Karzai akan bertindak 

sebagai orang Barat dalam situasi politik. Kecerdasaran Karzai membuatnya 

menjadi sosok pilihan yang ideal untuk menjadi pemimpin setelah jatuhnya rezim 

Taliban.
6
 

Karzai dikenal sebagai politikus yang pragmatis dan selalu menjaga 

hubungan baik dengan teman maupun musuhnya. Karzai memiliki banyak 

koneksi dengan CIA, para petinggi-petinggi Pakistan bahkan anggota kelompok 

Taliban. Awal karir Karzai juga sering menyuarakan demokrasi bahwa Karzai 

akan membawa kembali wanita untuk bersekolah dan hak asasi manusia akan 

menjadi prioritas utamanya. Kampanye ini jelas mendapatkan perhatian dan 

dukungan dari Amerika Serikat. Namun, hal ini membuat Karzai menjadi sangat 

bergantung terhadap Amerika Serikat. Tidak hanya permasalahan pemberontakan 

saja, namun juga pasukan bersenjata yang mendominasi perpolitikan 

Afghanistan.
7
 

Hubungan ini sejak awal sudah dinilai menjadi kekuatan yang tidak 

seimbang. Ekspektasi Amerika terhadap gaya kepemimpinan Karzai yang akan 

cenderung ke arah pemikiran Barat dinilai dari kecerdasannya ternyata tidak sama 

dengan gaya kepemimpinan Karzai dalam kenyataannya. Kazai tetaplah produk 
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asli dari Afghanistan. Karzai lebih mengedepankan dialog bersama para petinggi-

petinggi suku. Menginjak tahun kedua masa pemerintahan Karzai, terdapat 

banyak miscommmunication yang mengakibatkan renggangnya hubungan antar 

Karzai dan Amerika Serikat. Hubungan Amerika Serikat dengan Karzai yang 

diawali dengan kepercaayaan lambat laun berubah menjadi keraguan dan 

kecurigaan satu sama lain.
8
 

Masa Pemerintahan Karzai terdapat sikap yang berbeda terkait keberadaan 

kelompok Taliban. Pada masa periode pertama Karzai cenderung membangun 

kerjasama dengan NATO untuk menjaga stabilitas keamanan Afghanistan dan 

untuk meredam serangan-serangan pemberontak. Namun pada periode kedua 

dimulai tahun 2009 Karzai lebih memilih jalan yang lebih lembut dalam 

menghadapi kelompok Taliban. Karzai berusaha membangun dialog dan negosiasi 

kedamaian bersama kelompok Taliban. 

NATO di bawah mandat Amerika Serikat datang ke Afghanistan sebagai 

bantuan militer keamanan nasional yang biasa disebut ISAF ( International 

Secutiry Assistance Force). Dengan misi menjaga keamanan nasional Afghanistan 

dari teroris serta menciptakan kedamaian. Misi ini diawali pada Agustus 2003 dan 

berakhir pada Desember 2014. Kerjasama ini juga tidak hanya sebatas kerjasama 

keamanan melainkan dapat menjadi jembatan untuk dialog politik dan kudahan 

kerjasama. Sejak kedatangan NATO, keamanan nasional Afghanistan berubah 

andil menjadi tugas NATO. Hal ini juga dikarenkanan pasukan keamanan 
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Afghanistan tergolong lemah, dan tidak dilengkapi dengan persenjataan yang 

lengkap. Maksud kedatangan NATO disamping misi kedamaian juga untuk 

membantu membangun kapasitas pasukan angkatan Nasional Afghanistan.
9
 

Pada masa pemerintahan Hamid Karzai periode pertama, Karzai 

mempercayakan keamanan Nasional Afghanistan pada NATO. Terlebih isu yang 

menyebutkan bahwa Al-Qaeda bersembunyi di negara ini. Pada tahun awal masa 

pemerintahan Karzai merupakan tahun-tahun pasca tergulingnya Taliban dari 

kedudukan pemerintahan Afghanistan. Karzai dengan NATO bekerjasama untuk 

menjaga kemanan nasional Afghanistan serta Karzai membutuhkan dukungan 

untuk dapat menjaga stabilitas pemerintahan Afghanistan agar tidak mudah 

kembali dikuasai kelompok Taliban. 

Namun perubahan sikap ditunjukkan oleh Karzai terhadap Taliban  yang 

berpengaruh pada hubungan  Karzai dengan NATO dan Amerika Serikat. Pada 

pemerintahan Karzai periode kedua, Karzai mulai menunjukkan sikap pembelaan 

terhadap Taliban dan dukungannya. Bahkan dalam konferensi perdamaian yang 

digelar pada Juni 2010, Karzai menyebutkan Taliban sebagai saudara dan 

meminta Amerika Serikat untuk menghapuskan pemimpin Taliban dari daftar 

international sanctionsblack list.
10

 Adapula pernyataan Karzai yang menunjukkan 

ketidaksukaannya terhadap aksi dan kampanye NATO di Afghanistan. Dirilis oleh 

BBC, Karzai menyatakan bahwa ia tak menginginkan keamanan yang hanya 
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sebagian saja. Melainkan apa yang ia inginkan merupakan keamanan secara 

absolute dan pembebasan terhadap praktek-praktek terorisme.
11

 

Penulis mengangkat fenomena ini menjadi penelitian yang menarik untuk 

dibahas tentang bagaimana terjadinya perubahan persepsi pada Karzai yang 

menghasilkan sebuah output yaitu perubahan sikap. Taliban menjadi alasan dasar 

berubahnya cara pandang Karzai yang mengacu pada perubahan persepsi. 

Perubahan sikap yang sangat jelas terlihat pada dua periode dapat berpengaruh 

pada kebijakan-kebijakan sebelumnya. Oleh karena itu perubahan sikap Karzai 

menjadi bahasan menarik untuk diulas dan melihat perubahan-perubahan yang 

terjadi di Afghanistan pasca perubahan sikapnya pada periode kedua. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini maka rumusan masalah ini 

yaitu mengapa Hamid Karzai merubah sikap terhadap kelompok Taliban di 

Afghanistan ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perubahan 

persepsi Hamid Karzai dan menjelaskan tentang “Perubahan Sikap Hamid Karzai 

Dalam Menghadapi Kelompok Taliban di Afghanistan” 
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1.4  Manfaat Penilitian 

Adapun manfaat penelitian terbagi atas dua manfaat yaitu manfaat 

akademis dan manfaat praktis, sebagai berikut: 

 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Sebagai bahan kajian untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

bidang Hubungan Internasional, khususnya pembahasan mengenai “Perubahan 

Sikap Hamid Karzai Dalam Menghadapi kelompok Taliban di Afghanistan” 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan referensi untuk 

menambah informasi dan masukan dalam memecahkan masalah penelitian 

berikutnya, terutama yang berhubungan dengan perubahan sikap Hamid Karzai di 

Afghanistan. Serta berguna untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam 

masyarakat terutama mengenai latar belakang Hamid Karzai dalam mengambil 

keputusan dalam merubah sikap di Afghanistan. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembeda antara penelitian 

sebelumnya dengan penelitian lain. Tujuan daripada itu ialah untuk melihat 

pembaharuan dan perbedaan dari penelitian lain. Penelitian terdahulu yang 

sekiranya dapat menjadi acuan  pembaharun dan pembeda dalam penelitian ini 

adalah penelitian terdahulu, pertama milik Bunga Nurana dengan judul Pengaruh 
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Deng Xiaoping Terhadap Pengambilan Kebijakan Ekonomi “Gaige Kaifang” di 

Cina.
12

 Dalam latar belakang skripsi Bunga tersebut menjelaskan sistem ekonomi 

Cina pada masa kepemimpinan Mao Zedong merupakan sistem yang selalu 

identik dengan komunis yakni sistem ekonomi komando yang mengakibatkan 

Cina menjadi negara yang tertutup. Namun kondisi Cina saat ini mengalami 

perbedaan dan dapat dikategorikan sebagai negara dengan tingkat perekonomian 

tinggi. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan kebijakan yang diusung oleh 

Deng Xiaoping dengan menganut sistem Gaige Kaifang. Sistem ini menerapkan 

kebijakan dengan sistem ekonomi pintu terbuka kepada dunia internasional. 

Semenjak perubahan kebijakan yang diterapkan situasi perekonomian Cina 

berubah. Dengan sistem ini Cina memberikan banyak peluang terhadap investor 

untuk menanamkan modal di Cina. Gagasan kebijakan baru ini didorong 

pemahaman Deng Xiaoping bahwa negara komunis tidak selamanya harus identik 

dengan kemiskinan, negara komunis pun juga berhak kaya. 

Tujuan skripsi ini ialah untuk mengetahui sejarah latar belakang Deng 

Xiaoping dan serta meneliti seberapa besar pengaruh Deng Xiaoping terhadap 

perubahan pengambilan kebijakan Cina. Bunga menggunakan teknik penulisan 

dengan metodelogi eksplanatif serta menggunakan teori persepsi untuk 

penelitiannya.  

Pada penelitian Bunga Nurana, peneliti mengambil sebagai penelitian 

terdahulu diambil dari aspek kesamaan teori dan pola judul yang mana 

memfokuskan penelitian terhadap sikap individu/pemimpin. Namun adapun 
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sebagai pembeda penelitian ini dengan penelitian saya ialah terletak pada studi 

kasus yang tempat dan tokohnya berbeda untuk diteliti serta penilitian saya yang 

mengangkat perubahan sikap pemimpin dengan kepemimpinan yang masih sama. 

Penelitian kedua, ialah milik Rakhmawati Endah P. dengan judul 

Implementasi Rekonstruksi Nasional Pasca Perang: Studi Kasus National 

Solidarity Program (NSP) Di Afghanistan.
13

 Latar belakang skripsi ini berbicara 

tentang ketidakseimbangan distribusi kesejahteraan yang menjadi masalah dalam 

proses rekontruksi di negara pasca perang. Ketidakseimbangan ini dapat 

memunculkan permasalahan baru bagi negara yang mengalami pasca perang 

tersebut. Di Afghanistan permasalahan distribusi kesejahteraan tidak hanya 

melumpuhkan segi ekonomi, namun membawa pengaruh bagi tingkat legitimasi 

pemerintah Afghanistan. Distribusi kesejahteraan atau rekonstruksi merupakan 

indikator penting dalam membangun legitimasi di Afghanistan. 

Penanganan distribusi kesejahteraan dalam meningkatkan legitimasi 

pemerintah tidak ditangani secara serius oleh Afghanistan yang akhirnya 

memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat 

mempertanyakan kapabilitas dan kredibilitas pemerintah mereka. Sebagai salah 

satu upaya pemerintah dalam program rekonstruksi ialah National Solidarity 

Program (NSP). NSP merupakan proyek rekonstruksi pasca perang terbesar 

dengan pendekatan community–driven yang didirikan oleh Ashraf Ghani selaku 

Menteri Keuangan pada tahun 2003. 
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Tujuan penelitian ini untuk melihat proses rekonstruksi pasca perang 

dengan kondisi yang sudah bertahun-tahun lamanya berada di bawah pengaruh 

kelompok ekstremis diimplementasi. Serta dapat dilihat tantangan-tantangan apa 

saja yang harus dihadapi oleh sebuah pemerintahan transisional dalam upaya 

state-building di dalam negara. Metodelogi penulisan skripsi ini menggunakan 

deskriptif dengan teori konsep legitimasi Weber, konsep rekonstruksi dan bantuan 

asing Marsden, konsep rekonstruksi Paul Collier. 

Penulis mengangkat ini sebagai penelitian terdahulu sebagai selayang 

pandang pemeritahan Hamid Karzai di Afghanistan. Proyek ini merupakan 

langkah awal Karzai dalam mengatasi rekonstruksi negaranya pasca perang. 

Proyek ini menjadi tantangan dalam pemerintahan Karzai sebagai kepala 

pemerintahan dan dapat menjadi acuan dalam menambah informasi seputar 

Hamid Karzai. Persamaan skripsi Rahmawati dengan penulis ialah kesamaan 

objek negara, yaitu Afghanistan. 

Penelitian ketiga¸ ialah milik Ahda Abid Al-Ghiffari dengan judul 

Dinamika Politik Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001).
14

 

Latar belakang skripsi ini menggambarkan tentang pemerintahan Taliban saat 

berkuasa di Afghanistan. Taliban disebut-sebut sebagai kelompok perlawanan 

Islam paling penting dalam sejarah Afghanistan kontemporer. Peristiwa 11 

September 2001 membuat dunia berpolar menjadi dua kutub sangat klasik: Islam 

dan Barat. Pro-kontra segera berhembus di kalangan umat Islam. Presiden George 

W. Bush mendeklarasikan “perang melawan terorisme” yang dengan mudahnya 
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menjadi wacana populer dan justifikasi utuk membendung segala upaya gerakan 

Islam di seluruh dunia. Dunia harus mengerucutkan pengamatannya kepada 

Taliban yang telah mendeklarasikan terbentuknya sebuah negara berbasis Islam 

pada tahun 1996. Secara instan kelompok Taliban menjadi musuh Amerika.  

Sejak tahun 1996 Taliban menjadi satu-satunya Negara Islam yang 

menerapkan pemerintahan pemerintahan Islam di atas asas-asas hukum Islam. 

Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban menjadi tempat yang paling dinamis 

bagi aktifis-aktifis gerakan Islam yang melawan hegemoni Barat, terutama 

Amerika Serikat. Pemerintahan Islam Taliban di Afghanistan menjelma menjadi 

sebuah teror bagi Amerika Serikat. Berjayanya pemerintahan Taliban membuat 

Barat bersikap paradoks terhadap Taliban. Diperlukan sebuah wadah untuk 

menjelaskan dinamika Taliban terhadap Barat, dimensi kelahirannya, dan 

dinamika politiknya. 

Kajian tentang Taliban bertujuan untuk melihat bagaimana Taliban 

mampu menunjukkan corak perubahan yang mendasar. Disamping tujuan 

tersebut, skripsi ini bertujuan untuk menganalisa dinamika pemerintahan Taliban 

dan mendeskripsikan relasi serta reaksi negara-negara yang turut terlibat dalam 

masalah-masalah pemerintahan Taliban. Metode penelitian ini ialah interpretasi 

dan penelusuran aspek kronologi dengan menggunakan sumber primer dan 

sekunder sebagai metode dalam pengumpulan data. Teori yang digunakan ialah 

pendekatan sosiologi dan antropologi,  pendekatan politik dan pendekatan agama. 

Penulis menjadikan skripsi ini sebagai acuan penelitian terdahulu 

dikarenakan kesamaan aspek subjek penelitian yaitu pemerintahan Taliban. 
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Taliban sebagai subjek utama penelitian skripsi ini sama halnya dengan tema yang 

diangat oleh penulis yang juga meneliti kelompok Taliban sebagai unit eksplanasi 

dalam penelitiannya. 

Selanjutnya yang keempat, ialah milik Umiyati Haris dengan judul 

Penyelesaian Konflik Afghanistan-Pakistan : Sebuah Pendekatan Rekonsiliasi.
15

 

Latar belakang skripsi ini membahas tentang konflik yang terjadi antar 

Afghanistan dan Pakistan selalu dipicu oleh masalah perbatasan selain masalah 

etnis atau perbedaan ideologi. Situasi politik Afghanistan dan Pakistan kurang 

stabil dan masih terus berlangsungnya konflik sebagai pemicu yang baru. 

Pergerakan kelompok Taliban juga tidak hanya berkembang di Afghanistan, 

namun juga di Pakistan. Konflik yang berlangsung terus-menerus telah 

menimbulkan banyak kerugian bagi Afghanistan maupun Pakistan. Oleh sebab 

itu, diperlukan diperlukan adanya penyelesaian konflik yang melibatkan kedua 

negara. Rekonsiliasi menjadi pilihan sebagai upaya penyelesaian konflik yang 

terjadi antar kedua negara tersebut. 

Upaya Afghanistan dan Pakistan dalam menyelesaikan konflik 

menunjukkan kesadaran bahwa perdamaian dalam jangka waktu yang lama sangat 

diperlukan. Jika mereka dapat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi maka 

banyak hal positif yang dapat diraih seperti misal pembangunan kerjasama dalam 

berbagai bidang. Hal tersebut dapat dicapai melalui upaya penyelesaian konflik 

dengan cara rekonsiliasi sebagai jalan menuju perdamaian. 
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Tujuan skripsi ini ialah untuk mengetahui alasan penggunaan rekonsiliasi 

dalam penyelesaian konflik serta melihat efektivitas rekonsiliasi dalam 

penyelesaian konflik. Metode penelitian ini memiliki tipe deskriptif-analitik 

dengan landasan teori konflik. 

Skripsi ini dijadikan sebagai acuan dalam penelitian terdahulu dengan 

melihat Afghanistan sebagai negara dalam bertindak menghadapi sebuah isu 

tertentu. Sama dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yang melibatkan 

Afghanistan sebagai negara tempat terjadinya studi kasus yang diteliti. 

Penilitian selanjunya yang kelima, ialah milik Rizki Amaliah Khairunnisa 

dengan judul Peran UNITED NATIONS WOMEN Dalam Mengakhiri 

Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Afghanistan.
16

 Skripsi ini membahas 

tentang aturan yang berlaku dalam masyarakat terutama perempuan, tidak 

dipertimbangkan perubahan peraturannya dalam mendukung hak perempuan di 

Afghanistan. Hak-hak perempuan kurang diperhatikan dan diskriminasi terhadap 

perempuan telah mencapai batas lebih sejak munculnya kekuasaan Taliban. 

Keadaan ini tambah diperparah dengan pemberlakuan UU yang dikerluarkan pada 

tahun 2014 yang melegalkan kaum laki-laki untuk memukul perempuan/istri jika 

membangkang. 

Ketidaksetaraan yang terjadi mendorong para perempuan Afghanistan 

membangun sebuah kelompok untuk melindungi perempuan-perempuan di 

Afghanistan. Pada tahun 2000, The Afghan Women’s Mission Afghanistan. 

                                                           
16

 Rizki Amaliah Khairunnisa, 2017, Peran UNITED NATIONS WOMEN Dalam Mengakhiri 

Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Afghanistan, Skripsi, Makassar: Ilmu Hubungan 

Internasional, Universitas Hasanuddin, hal. 1-16 
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Mengikuti tahun-tahun berikutnya banyak organisasi yang dibentuk atas nama 

pembelaan dan perlindungan terhadap permpuan. 

Tujuan pembuatan skripsi ini ialah untuk mengetahui peran UN Women 

dalam mengakhiri diskriminasi. Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan 

metode deduktif. Teori yang digunakan sebagai kerangka konseptual yaitu 

feminisme dan organisasi internasional. Skripsi ini memiliki kesamaan penelitian 

di Afghanistan dan yang menjadi pembeda ialah topik penelitian secara umum. 

Skripsi ini diambil peneliti sebagai penelitian terdahulu agar dapat melihat 

keadaan negara Afghanistan secara garis besar 

 

Tabel 1.1  Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu Metodologi 

Penelitian atau 

Alat Analisa 

Hasil 

1. Bunga Nurana, Pengaruh 

Deng Xiaping Terhadap 

Pengambilan Kebijakan 

Ekonomi”Gaige 

Kaifang” di Cina 

- Eksplanatif 

- Teori 

Persepsi 

Tujuan Deng Xiaopiang 

adalah untuk membuat 

masyarakat Cina dapat 

menjadi ksejahtera. 

Xiaoping percaya bahwa 

komunis juga bisa menjadi 

kaya dan sejahtera. Oleh 

sebab itu ia mengubah 

kebijakan ekonomi Cina 

dengan kebijakan “Gaige 

Kaifang”. Adapun persepsi 

ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor internal 

maupun eksternal 

2. Rahmawati Endah P. 

Implementasi 

Rekonstruksi Nasional 

Pasca Perang: Studi 

Kasus National 

Solidarity Program (nsp) 

Di Afghanistan 

- Deskriptif 

dengan 

- Teori 

konsep 

legitimasi 

Weber 

- Konsep 

NSP menemui banyak 

tantangan disamping 

proyek- proyek yang sudah 

berhasil dieksekusi di 

lapagan. NSP dalam 

beberapa hal meningkatkan 

taraf hidup masyarakatnya, 
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rekonstruksi 

dan bantuan 

asing 

Marsden 

- Konsep 

rekonstruksi 

Paul Collier  

dengan adanya 

pembangunan irigasi air, 

sekolah-sekola, penerangan 

listrik. Dan pembangunan 

kapabilitas personil 

pemerintahan. 

3. Ahda Abid Al-Ghiffari, 

Dinamika Politik 

Afghanistan Pada Masa 

Pemerintahan Taliban 

(1996-2001). 

- Interpretasi  

- Penelusuran 

aspek 

kronologi 

- Pendekatan 

sosiologi 

dan 

antropologi 

- Pendekatan 

politik dan 

pendekatan 

agama 

Kestabilan gerakan dan 

konsistensi ideologis 

merupakan modal utama 

yang dimiliki Taliban, 

sehingga terbentuklah wajah 

fundamental dan radikal. 

Kendati Taliban yang ingin 

mengadakan perubahan, 

harus memiliki nilai 

strategis yang fundamental 

dengan konsep yang teguh 

dan konsisten. Taliban 

segera disebut-sebut akan 

menyambut isu keamanan 

Barat pasca-perang dingin, 

dan mempertegas kembali 

konfrontasi klasik yang 

permanen, yaitu Islam 

Versus Barat. 

4. Umiyati Haris, 

Penyelesaian Konflik 

Afghanistan-Pakistan : 

Sebuah Pendekatan 

Rekonsiliasi 

- Deskriptif-

analitik 

- Teori 

konflik 

Konflik yang 

berkepanjangan 

menimbulkan banyak 

kerugian bagi negara. 

Diperlukan penyelesaian 

konflik dengan cara non-

kekerasan melalui 

rekonsiliasi. Penyelesaian 

konflik dengan 

menggunakan jalur 

kekerasan seperti genjatan 

senjata dan pengiriman 

pasukan. Untuk itu 

diperlukan penyelesaian 

konflik dengan cara non-

kekerasan melalui proses 

rekonsiliasi sebagai bagian 

dari peace-making dan 

peace-building 
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5. Rizki Amaliah 

Khairunnisa, Peran 

UNITED NATIONS 

WOMEN Dalam 

Mengakhiri Diskriminasi 

Terhadap Perempuan Di 

Afgahanistan 

- Kualitati 

- Metode 

deduktif 

- Feminisme 

- Organisasi 

internasiona

l 

Upaya UN Women dapat 

dikatakan berhasil karena 

pada bidang sosial 

organisasi-organisasi yang 

berbasis sekolah sangat 

membantu keberlangsungan 

pendidikan perempuan di 

Afghanistan. Meningkatnya 

jumlah sekolah yang 

didirikan menjadikan angka 

putus sekolah di 

Afghanistan menjadi 

berkurang, serta kesehatan 

yang semakin meningkat 

dilihat dari fasilitas 

kesehatan yang memadai 

dan menurunnya angka 

kematian ibu melahirkan. 

 

 

1.6 Landasan Teoritis 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan landasan teori sebagai 

berikut: 

1.6.1 Teori Persepsi 

Penelitian tentang perubahan sikap Hamid Karzai ini merupakan penelitian 

dalam perspektif mikro, yang mana berfokus pada individu sebagai subjek 

penelitian. Peneliti membahas pengaruh individu terhadap fenomena-fenomena 

yang terjadi. Manusia sebagai individu memiliki kepribadian berbeda dan cara 

berfikir yang berbeda. Oleh sebab itu, suatu fenomena jika diteliti berdasarkan 

pengaruh setiap individu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Hal ini yang juga 

menjadi salah satu corncern dalam ilmu Hubungan Internasional, seperti contoh 

bagaimana seorang individu dapat mempengaruhi kebijakan. Kebijakan-kebijakan 
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yang dibuat tak pernah luput dari penilaian seorang individu, terutama seorang 

presiden sebagai kepala negara. 

Latar belakang, cara kepemimpinan, serta kepribadian individu sangat 

berpengaruh pada pola pikir dan tindakan yang dihasilkan individu. Kepala negara 

sebagai decision maker dapat diteliti dari berbagai aspek saat menentukan 

kebijakannya. Tentunya dalam pembuatan kebijakan kepala negara tidak 

menentukannya sendiri, melainkan terdapat berbagai pihak kepentingan lain dan 

faktor-faktor yang mendukung. Namun pandangan kepala negara sebagai individu 

memiliki banyak aspek yang dapat mempengaruhi dan menjadi penilaian 

tersendiri dalam pengambilan keputusan. 

Dalam bukunya, Mochtar Mas‟oed memberikan pandangannya terhadap 

makna pendekatan mikro. Berikut pernyataannya adalah: 

“Teoritis yang menerapkan tingkat analisis ini berasumsi bahwa 

pengetahuan politik adalah pengetahuan tentang manusia. Yaitu pengetahuan 

tentang bagaimana manusia berfikir tentang dirinya sendiri, bagaimana mereka 

memandang dunia, dan tempat hidup mereka di dalamnya, dan apa yang menurut 

mereka penting dalam hidup ini. Jadi bahan studi politik adalah kebutuhan, 

kehendak, citra, nilai dan keyakinan manusia”.
17

 

 

Dalam teoritisi behavioralis, sistem politik, susunan politik dalam proses 

politik (contohnya pembuatan keputusan), serta output politik (kebijakan yang 

dibuat), tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dan perilaku politik individu secara 

terpisah.
18

 Persepsi dan citra individu sering sekali berubah dalam menilai 

sesuatu. Persepsi dan citra yang terbentuk penting karena menjadi pengaruh bagi 

kebijakan yang dihasilkan. Persepsi ini sering kali menjadi latar belakang 

                                                           
17

Mochtar Mas‟oed, 1989, Studi Hubungan Internasional (Tingkat Analisis dan Teorisasi), 

Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM, hal. 1 
18

Ibid., hal. 1 
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perubahan sikap negara (sebagai individu) memandang fenomena tertentu. 

Persepsi ini tentu saja tidak selamanya memilikin kebenaran yang mutlak. Bisa 

saja persepsi  yang timbul itu salah. Namun persepsi ini hadir akibat adanya citra 

yang dibentuk. 

Citra sangat mempengaruhi pada persepsi yang dihasilkan. Berdasarkan 

citra yang dibentuk maka akan timbul keyakinan dan akan menghasilkan persepsi 

yang terbentuk. Seperti diagram belief system Hoslti berikut:
19

 

 

Gambar 1.1  Sistem Keyakinan Ole R. Holsti 

 

 Gambar diatas menunjukkan sebuah proses pembentukan sebuah persepsi 

yang mana informasi datang akan disaring dan dipilah dan selanjutnya disaring 

dan menyesuaikan dengan nilai atau citra yang diyakini. Citra dan dan nilai ini 

akan membentuk persepsi terhadap fenomena tersebut. Setelah terjadi decision 

making process akan keluar output berupa hasil yang berbentuk kebijakan. Maka 

                                                           
19

Ole R. Holsti, The belief system and national images: a case study, Journal of Conflict 

Resolution, Vol. VI, No. 3 (September 1962) Stanford University hal. 245 dalam 

https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%20504/Holsti.pdf diakses pada 3 Agustus 2016 

pukul 06.45 WIB 

https://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%20504/Holsti.pdf
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kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan akan sesuai dengan persepsi yang 

telah terbentuk oleh individu atau decision maker. 

Informasi dapat diperoleh melalui pihak lain maupun secara individual. 

Informasi juga berupa pengetahuan dan pengalaman selama individu ini hidup. 

Karzai merupakan penduduk asli Afghanistan dan dengan kecakapannya 

berbahasa Inggris dan kepandaiannya banyak yang menilai ia pernah tinggal di 

luar negeri. Karzai hanya pernah tinggal di Pakistan semasa kecilnya. Dididik 

dengan kebiasaan dan adat Afghanistan sehingga hal ini yang terbawa dalam gaya 

kepemimpinannya. Disamping itu kakek serta ayahnya adalah seorang petinggi 

suku yang berpengaruh. Sebagai produk politik dari budaya Afghanistan, gaya 

kepemimpinan Karzai berdasarkan pada kepemimpinan kesukuan. Yang mana 

berorientasi atas nama kekeluargaan. 

Perbedaan pola yang terlihat pada kedua masa pemerintahan Karzai 

menimbulkan tanya mengapa hal ini dapat berubah secara drastis. Saat masa 

kepemimpinan putaran pertama Karzai berakhir, Karzai ingin meneruskan 

kepemimpinan tersebut. Karzai melangkah maju mencalonkan diri sebagai 

kandidat presiden Afghanistan periode 2009-2014. Sebagai salah satu poin kuat, 

Karzai mengambil langkah bersedia untuk membuka dialog terhadap beberapa 

anggota kelompok Taliban. Dalam wacana Karzai, Taliban harus mempublikasi 

bahwa kelompok tersebut meninggalkan kekerasan dan menyokong perdamaian.
20

 

                                                           
20

Taliban dialogue needed, says Karzai dalam http://www.cbc.ca/news/world/taliban-dialogue-

needed-says-karzai-1.782454 diakses pada 21 September 2016 pukul 12.30 WIB 

http://www.cbc.ca/news/world/taliban-dialogue-needed-says-karzai-1.782454
http://www.cbc.ca/news/world/taliban-dialogue-needed-says-karzai-1.782454
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Karzai mengatakan pada pertemuan Afghanistan Internasional Konferensi 

28 Januari di London
21

, bahwa idenya untuk bertemu dengan Taliban terefleksi 

dari keyakinan yang telah lama dipegang bahwa untuk mengakhiri perang yang 

dipimpin Amerika akan membutuhkan lebih dari solusi militer. Karzai juga 

melanjutkan dalam penjelasannya bahwa tujuan Afghanistan saat ini menuju pada 

kedamaian dan stabilitas sehingga hal ini yang menjadi inisiasi dasar sebuah 

proses kedamaian dan negosiasi dengan seluruh saudara–saudara kelompok 

Taliban.
22

 

Terbentuknya citra yang berdasar atas keyakinan Karzai menghasilkan 

output berupa sikap terhadap fenomena tersebut. Image yang terbangun pun 

menjadi berubah. Karzai memandang Taliban sebagai saudara, rakyat asli 

Afghanistan. Dalam beberapa wacananya Karzai menekankan bahwa keamanan 

Afghanistan akan tercapai dari rakyat itu sediri. Salah satu upaya Karzai dalam 

membentuk perdamaian di Afghanistan bagi rakyatnya ialah dengan membangun 

dialog dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai. 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. Dalam Penelitian ini dapat di identifikasi unit analisa atau 

variabel dependen ialah perubahan sikap Hamid Karzai sebagai pembuat 

                                                           
21

 CBC News Online, Karzai Says He Has Always Favored Peace Talks With Taliban dalam 

http://www.rferl.org/a/Karzai_Says_He_Has_Always_Favored_Peace_Talks_With_Taliban/19436

64.html pada 1 Oktober 2016 pukul 11.23 WIB 
22

 Ibid. 

http://www.rferl.org/a/Karzai_Says_He_Has_Always_Favored_Peace_Talks_With_Taliban/1943664.html
http://www.rferl.org/a/Karzai_Says_He_Has_Always_Favored_Peace_Talks_With_Taliban/1943664.html
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kebijakan. Sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen ialah gerakan 

kelompok Taliban di Afghanistan. Jadi dalam penelitian ini dikategorikan tingkat 

analisa korelasionis. Yang mana unit eksplanasi dan unit analisanya memiliki 

tingkatan yang sejajar
23

. 

 

1.7.2  Metode/Tipe Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksplanatif, dimana dalam penelitian tersebut 

penulis menguji hubungan antar dua variabel penelitian, yaitu perubahan sikap 

Hamid Karzai dengan kelompok Taliban. Metode analisis eksplanatif 

menggambarkan hubungan sebab akibat dari variabel independen dan variabel 

dependen. Penelitian ini juga akan dibantu dengan teori sebagai alat bantu dalam 

menganalisa studi kasus.
24

 

 

1.7.3  Teknik Pengumpulan Data 

Adapun yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam rangka 

menganalisa masalah yang diajukan dalam tulisan ini menggunakan sumber 

sekunder yaitu telaah pustaka yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, situs-

situs, berita, akses internet maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan 

dengan kajian yang diteliti guna dijadikan sebagai referensi untuk mendukung 

penelitian ini. 
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 Mochtar Mas‟oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Yogyakarta: 

PT Pustaka  LP3ES Indonesia, hal.39 
24

 Ibid., hal. 63 
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1.7.4  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data dengan 

metode kualitatif dengan teknik deduktif, yaitu susunan kata yang menggunakan 

pola khusus ke umum. Teknik analisa deduktif adalah data mengenai sebuah studi 

kasus yang diteliti dan diuji dengan teori sebagai basis analisa untuk membantu 

pembentukan hipotesa. 

  

1.7.5  Batasan Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini perlu ditentukan batsan ruang lingkup penelitian agar 

penelitian terfokus dan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Pemberian 

batasan dalam penelitian juga dimaksudkan agar peneliti tidak keluar dari 

pembahasan penelitian tersebut. Terdapat dua kategori yang menjadi batasan 

dalam suatu ruang lingkup penelitian, sebagai berikut: 

 

A. Batasan Materi 

Batasan materi ini menunjukkan adanya ruang sebuah peristiwa yaitu 

cakupan kawasan dan gejala serta daerah studi. Pada penelitian ini, penulis ingin 

membahas faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan kebijakan Hamid 

Karzai. Pembatasan penelitian ini ialah dengan membahas tentang perbedaan 

sikap yang Hamid Karzai dalam menghadapi kelompok Taliban. Latar belakang 

dan gaya kepemimpinan Hamid Karzai sebagai individu sebagai pendukung 

penelitian. 
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B. Batasan Waktu 

Batasan waktu digunakan untuk memudahkan penulis dalam meneliti. 

Batasan waktu memberikan garis secara tegas kurun waktu penelitian agar peneliti 

terfokus pada kurun waktu yang diteliti dan tidak meluas batasan waktu yang 

diteliti. Pada penelitian ini peneliti memberika batasan penelitian yaitu antara 

tahun 2004-2014. Yang mana pada tahun tersebut Hamid Karzai memimpin 

sebagai kepala negara selama dua periode yaitu 2004-2009 periode pertama dan 

2009-2014 periode kedua. 

 

1.8 Hipotesa 

Berdasarkan uraian yang telah diberikan oleh penulis, maka dapat 

dibentuk hipotesa bahwa perubahan sikap yang ditujukkan oleh Hamid Karzai 

merupakan bentuk dari perubahan persepsi Hamid Karzai terhadap kelompok 

Taliban. Perubahan persepsi kepada Taliban berdasarkan keyakinan Karzai yang 

mempercayai bahwa menuju perdamaian dan stabilitas Afghanistan tidak hanya 

memerlukan jalan militer saja serta terdapat nilai yang menjadi pengaruh dasar 

perubahan persepsi dan pembentukan citra baru. Melalui pemikiran ini Karzai 

menginisiasi banyak dialog dan mengajak Taliban untuk bekerjasama untuk 

membangun perdamaian di Afghanistan. Selain itu pengaruh hubungan Karzai 

dan Amerika Serikat yang membentuk persepsi baru terhadap citra Amerika 

Serikat ikut menjadi pengaruh dalam perubahan persepsi Karzai dalam 

memandang kelompok Taliban. Karzai juga bertujuan untuk mengerahkan segala 

usaha yang berkaitan dengan masa depan perkembangan Afghanistan, keamanan 



24 
 

Afghanistan dan wilayahnya, serta melawan aksi teroris yang seharusnya 

terorganisir melalui orang-orang Afghanistan, oleh Afghanistan dan dibawah 

kepemimpinan pemerintahan Afghanistan. Dengan usaha ini Karzai menyerukan 

untuk membentuk dialog perdamaian demi mencapai tujuan tersebut. Karzai ingin 

membangun dialog perdamaian bagi siapapun yang mengakui konstitusi 

Afghanistan dan menginginkan serta peduli terhadap keamanan Afghanistan 

untuk dapat bergabung dan saling membicaran dialog perdamaian dan mengambil 

langkah spesifik yang menuntun menuju perdamaian. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan-pembahasan mengenai 

perubahan sikap Hamid Karzai terhadap kelompok Taliban di Afghanistan ke 

dalam 4 bab 

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai referensi penelitian, tinjaun konsep, metode penulisan, hipotesa penulis 

serta sistematika penulisan 

BAB II akan membahas seputar latar belakang kehidupan Karzai dan 

mengenal lebih dalam karakteristik Karzai. Dalam bab ini juga berisi tentang gaya 

kepemimpinan Karzai serta bagaimana pandangannya dalam membuat kebijakan. 

Kemudian diberikan gambaran pemerintahan Karzai pada periode pertama dan 

kedua serta hubungan Afghanistan dengan pihak external. 
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BAB III berisi faktor-faktor yang mendorong adanya perbedaan sudut 

pandang Hamid Karzai sebagai presiden dalam menanggapi sebuah isu yang 

menghasilkan sebuah perubahan sikap yang berbeda serta analisa kasus melalui 

sudut pandang individu. Hal-hal yang berkaitan langsung pada diri individu 

seperti gaya hidup, sejarah hidup, gaya kepemimpinan dan cara berpikir menjadi 

patokan dasar dalam penelitian ini. 

BAB IV PENUTUP berisi kesipulan dari penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, serta saran-saran dalam penelitian ini. 


