
26 

 

BAB II 

HAMID KARZAI DAN KEPEMIMPINANNYA 

 

Dalam bab ini penulis akan membahas seputar latar belakang kehidupan 

Karzai dan mengenal lebih dalam karakteristik Karzai. Penulis akan mengulas 

tentang gaya kepemimpinan Karzai serta bagaimana pandangannya dalam 

membuat kebijakan. Dalam bab ini juga penulis akan memberikan gambaran 

pemerintahan Karzai pada periode pertama dan kedua serta hubungan Afghanistan 

dengan pihak external. 

 

2.1  Latar Belakang Kehidupan dan Karir Politik Hamid Karzai 

Karzai lahir di Khandahar pada 24 Desember 1957. Ia berasal dari 

keluarga yang terpandang. Kakeknya adalah seorang senator serta ayahnya adalah 

petinggi suku yang terkenal. Keluarga Karzai merupakan keluarga terkemuka 

dalam kesukuan. Sehingga Karzai tumbuh dalam lingkup yang penuh dengan adat 

dan selalu menghargai adat. Berasal dari suku terbesar di Afghanistan, yaitu 

Pashtun, Karzai berserta keluarga dan saudara-saudaranya dipandang terhormat. 

Karzai mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar ke India saat menduduki 

bangku perkuliahan. Karzai merupakan sosok yang cerdas dengan kepribadiannya 

yang ramah. Karzai menguasai banyak bahasa diantaranya bahasa Inggris, 

Perancis, Persia, Hindi dan Pashtun. Karzai tidak hanya mengejar pendidikannya 
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di India untuk menyelesaikan gelar B.A dan M.A saja, melainkan juga pada tahun 

1985 ia berlajar jurnalis ke Paris.
1
 

Tahun pertama Karzai mulai terjun di dunia politik ditandai pada 1980 

yang pada saat itu Afghanistan berada dibawah invasi Uni Soviet. Karzai 

bergabung dengan kelompok pemberontak Mujahidin anti Uni Soviet. Setelah Uni 

Soviet dapat dikalahkan keberadaannya, Karzai diangkat menjadi Menteri Luar 

Negeri pada masa pemerintahan transisi Mujahidin. Dengan kepribadian Karzai 

yang ramah serta kecerdasannya, Karzai membangun pertemanan di berbagai 

kalangan dan kelompok. Untuk dapat merebut kembali daerah Kandahar atas 

kedudukan Uni Soviet, Karzai juga ikut mendukung kelompok Taliban atas 

aksinya untuk menundukkan invasi Uni Soviet. Kemanangan dapat direbut 

kembali dari Uni Soviet dan Afghanistan dapat bebas dari intervensi pihak asing. 

Mulanya Karzai merupakan pendukung gerakan Taliban. Sebagai 

penduduk asli Kandahar, Karzai memandang Taliban sebagai kelompok yang 

dapat mengakhiri intervensi asing. Namun lambat laun kecurigaan Karzai 

terhadap kelompok ini mulai muncul. Semenjak semakin berkembang, kelompok 

Taliban memperluas pengaruhnya dan mulai merekrut anggota-anggota baru dari 

luar Afghanistan. Melihat hal ini Karzai memandang bahwa Taliban sudah terlalu 

banyak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok asing. Karzai memutuskan untuk 

tidak kembali mendukung dan menjadi bagian dari kelompok ini. Tepat pada 

tahun 1999 ayah Karzai, Abdul Ahad Karzai, dibunuh saat dalam perjalanan 

                                                           
1
 Afghan Biographies dalam http://www.afghan-

bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=846&task=view&total=5&start=2&Itemid=2dia

kses pada 10 Maret 2017, pukul 11:28 

http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=846&task=view&total=5&start=2&Itemid=2
http://www.afghan-bios.info/index.php?option=com_afghanbios&id=846&task=view&total=5&start=2&Itemid=2
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pulang selepas beribadah. Kematian ayah Karzai diduga merupakan perbuatan 

Taliban.
2
 

Terdapat sederet karir-karir politik Karzai dengan jabatan tinggi sebelum 

ia menduduki kursi kepresidenan Afghanistan. Pada tahun 1985 Karzai menjabat 

sebagai direktur informasi untuk kelompok pembebasan Nasional yang dipimpin 

oleh Profesor Sebghatullah Mujadidi. Diikuti tahun setelahnya yaitu 1989, pada 

masa pemerintahan transisi Mujahidin terjadi, Karzai ditunjuk sebagai Direktur 

Hubungan Luar Negeri Satuan Kepresidenan di pemerintahan sementara. Pada 

tahun 1994 Karzai keluar dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri 

pemerintahan Mujahidin dan mulai aktif berpartisipasi dalam Majelis Tinggi Loya 

Jirga.
3
 

Loya Jirga ialah pertemuan besar yang merupakan sebuah agenda 

tradisional yang sudah terbentuk selama 3 dekade. Pertemuan ini diadakan dalam 

rangka membawa semua para tetua dan ketua-ketua komunitas dari segala penjuru 

daerah untuk membahas tentang kepentingan utama nasional. Anggota Loya Jirga 

dipilih oleh komunitas mereka dari berbagai, didominasi oleh para tetua, dan 

sebagian besar dari mereka merupakan muslim yang khas dengan turban dan 

jenggot panjangnya. Ketua komunitas menjadi wakil dari pertemuan termasuk 

beberapa tokoh wanita.
4
 

 

                                                           
2
Profile: Hamid Karzai dalam http://www.pbs.org/newshour/updates/asia-july-dec01-karzai_12-

03/ diakses pada 10 Maret 2017, pukul 11:38 WIB 
3
 Biography Hamid Karzai dalam http://www.afghan-web.com/bios/today/hkarzai.html diakses 

pada 10 Maret 2017, pukul 11:42 WIB 
4
 Greg Myre, Everything You Wanted To Know About An Afghan Loya Jirga, dalam 

http://www.npr.org/sections/parallels/2013/11/21/246536898/everything-you-wanted-to-know-

about-an-afghan-loya-jirga diakses pada 22 April 2017 pukul 11:15 WIB 

http://www.pbs.org/newshour/updates/asia-july-dec01-karzai_12-03/
http://www.pbs.org/newshour/updates/asia-july-dec01-karzai_12-03/
http://www.afghan-web.com/bios/today/hkarzai.html
http://www.npr.org/sections/parallels/2013/11/21/246536898/everything-you-wanted-to-know-about-an-afghan-loya-jirga
http://www.npr.org/sections/parallels/2013/11/21/246536898/everything-you-wanted-to-know-about-an-afghan-loya-jirga
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2.2  Pemerintahan Rezim Taliban 

 Taliban terbentuk pada awal tahun 90-an yang sebagian besar mereka ikut 

dalam perjuangan menjadi bagian dari kelompok Mujahidin yang bergerak 

sebagai bentuk perlawanan terhadap okupasi Uni Soviet di Afghanistan. Setelah 

memenangkan peperangan dan berhasil merebut kembali kekuasaan, Taliban 

menjadi kelompok yang mempunyai nama besar di Afghanistan. Kelompok ini 

menarik berbagai dukungan dengan menjanjikan stabilitas setelah era Uni Soviet. 

Tahun 1996 Taliban berhasil menundukkan ibu kota Kabul dari kepemimpinan 

presiden Burhanuddin Rabbani.
5
 

 Taliban menganut hukum syariat Islam yang diwarnai oleh doktrin 

Wahabbi yang keras. Rezim tersebut mengabaikan pelayanan sosial dan fungsi 

dasar negara lainnya dan pencegahan larangan pembelaan terhadap perilaku 

Taliban yang dianggap tidak mengandung nilai-nilai hak asasi manusia. Taliban 

memberlakukan peraturan yang ketat seperti pelarangan wanita untuk pergi 

bersekolah, penggunaan burka sebagai standart wajib pakaian wanita, melarang 

musik dan televisi dan memenjarakan pria yang jenggotnya dianggap terlalu 

pendek.
6
 

 Penopang utama pemasukan Taliban ialah penjualan hasil produksi opium. 

Afghanistan dikenal sebagai negara dengan penghasil opium terbesar di dunia. 

Taliban mengendalikan sebagian besar ladang opium di seluruh Afghanistan. 

Selain penjualan opium, Taliban juga mendapatkan donasi dari rekan-rekan besar 

                                                           
5
Taliban in Afghanistan dalam https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan diakses pada 

11 April 2017 pukul 10:52 WIB 
6
Ibid. 

https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan
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perdagangannya dalam penjualan narkotika.
7
 Dengan kekuasaan yang besar dan 

pengendalian ekonomi yang luas, Afghanistan sepenuhnya diatur oleh rezim 

Taliban secarah menyeluruh. 

 Rezim Taliban hanya diakui oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan 

Pakistan. PBB mengecam peraturan yang diberlakukan oleh Taliban. Hingga pada 

Tahun 1998, 2 dewan keamanan PBB, Amerika Serikat dan Inggris, mendesak 

Taliban untuk mengakhiri perlakuan kasar dan penyalahgunaan terhadap wanita. 

Kekebasan masyarakat Afghanistan sangat terbatas. Peraturan ketat tersebut 

mengakibatkan masyarakat Afghanistan yang mengutuk rezim Taliban dan 

menginginkan perubahan dalam pemerintahan Afghanistan dan kebebasan dari 

kekuasaan Taliban. 

Walaupun pada mulanya Karzai merupakan pendukung kelompok Taliban 

dan bahkan bekerjasama dalam kelompok perjuangan Mujahiddin, namun melihat 

regulasi ketat yang diberlakukan Taliban di Afghanistan membuat Karzai 

memiliki pandangan lain terhadap kelompok ini. Karzai tidak lagi mendukung 

rezim Taliban. Oleh sebab itu Karzai mengasingkan diri ke Pakistan. Karzai baru 

kembali ke Afghanistan setelah terjadinya moment besar pada 11 September 

2001.
8
 

 Bette Dam dalam wawancaranya mengatakan bahwa Karzai bukanlah 

seorang politikus terkemuka sebelum 2001, namun ayahnya sangat dikenal 

                                                           
7
 United Nation Security Council, First report of the Analytical Support and Sanctions 

Implementation Monitoring Team Submitted pursuant to resolution 1998 (2011) concerning the 

Taliban and associated individuals and entities dalam 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/s_2012_683.pdf diakses pada 21 Mei 2017 pukul 14:51 WIB 
8
 Hamid Karzai President of Afghanistan dalam https://www.britannica.com/biography/Hamid-

Karzai diakses pada 11 April 2017 pukul 13:34 WIB 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2012_683.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2012_683.pdf
https://www.britannica.com/biography/Hamid-Karzai
https://www.britannica.com/biography/Hamid-Karzai
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sepanjang penjuru daerah selatan Afghanistan dan juga Kabul. Karzai bekerja 

keras untuk membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Karzai adalah 

seorang politikus lokal pragmatis yang ingin menjadi seseorang yang lebih 

berpengaruh. Tahun 2001 menjadi momen bagi Karzai untuk mengembangkan 

sosoknya sebagai orang yang berkompeten dan berpengaruh di Afghanistan.
9
 

 Kejadian 11 Sepetmber memiliki banyak dampak yang terjadi. Salah 

satunya ialah Afghanistan menjadi sorotan terbesar karena didalang sebagai 

tempat persembunyian kelompok teroris. Amerika dipimpin oleh Bush berambisi 

untuk memerangi kelompok-kelompok teroris menginvasi Afghanistan. Amerika 

berhasil menggulingkan rezim Taliban. Pasca jatuhnya rezim Taliban pada 

Desember 2001, Amerika Serikat dan Afghanistan menjalin kerjasama strategis. 

Kedua negara ini bersama-sama bekerja untuk keamanan Afghanistan dan 

memastikan bahwa Afghanistan tidak akan lagi menjadi tempat bernaung bagi 

kelompok teroris.
10

 

Mendengar kejadian 11 September 2001 saat penyerangan gedung WTC, 

Karzai mengklaim bahwa itu merupakan perbuatan Al-Qaeda. Karzai meyakini 

bahwa saat momen tersebut juga menandakan bahwa rezim Taliban akan berakhir. 

Karzai juga meneyebutkan dengan datangnya Amerika menandakan bahwa 

bantuan akan datang untuk dapat melawan Taliban. Karzai mengumpulkan 

beberapa orang penting dan membicarakan tentang keadaan Afghanistan yang 

akan dihadapi kedepannya. Mereka yang datang memberikan apresiasi yang baik 

                                                           
9
Biographer Says Karzai At Odds with U.S. over Taliban, Warlods, dalam 

https://gandhara.rferl.org/a/26613567.html diakses pada 22 April 2017 pukul 12:31 WIB 
10

Administration of George W. Bush, 2005 / May 23 dalam 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-2005-05-30/pdf/WCPD-2005-05-30-Pg863.pdf  diakses 

pada 14 Maret 2017, pukul 09:44 WIB 

https://gandhara.rferl.org/a/26613567.html
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-2005-05-30/pdf/WCPD-2005-05-30-Pg863.pdf
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terhadap Karzai atas cara Karzai dalam berbicara. Hal inilah yang dibutuhkan 

untuk menjadi ketua yang baik.
11

 

 

2.3 Masa Kepemimpinan Karzai 

2.3.1 Masa Transisi 

Kejadian 11 September 2001 memiliki efek yang besar bagi perubahan 

negara Afghanistan. Setelah Bush mengumumkan untuk memerangi kelompok-

kelompok teroris, penyerangan besar ditargetkan kepada Afghanistan. 

Afghanistan dituding sebagai markas kelompok terduga teoris Al-Qaeda atas 

penyerangan 11 September di Amerika Serikat. Setelah mendengar berita 

tersebut, Karzai mengumpulkan 7 orang-orang kesukuan yang pernah bekerja 

sama dan berhubungan baik dengan Karzai untuk menerangkan apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan kedepannya untuk Afghanistan. 

Kemudian pada tahun 2001, tepatnya setelah berakhirnya masa 

kepemimpinan Taliban, Karzai dipilih sebagai pemimpin pemerintahan sementara 

yang merupakan hasil dari Pejanjian Bonn.
12

  Momen ini merupakan titik awal 

karir kepresidenan Karzai di Afghanistan. Banyak orang yang mengapresiasi 

kepribadian Karzai yang dapat berbicara dengan baik yang mana hal ini 

merupakan salah satu skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. 

                                                           
11

 Bette Dam, 2009, A man and A Motorcycle, Dutch: Ipso Facto, hal. 32-33 
12

 Perjanjian Bonn ialah perjanjian yang mempertemukan sekelompok warga Afghanistan 

terkemuka dan para pemimpin dunia dibawah naungan PBB yang diselenggarakan pada Desember 

2001 di Bonn, Jerman. Perjanjian ini dalam rangka membahas pembangunan kembali negara 

Afghanistan setelah invasi Amerika Serikat dalam menanggapi serangan teroris 9/11. 
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Dalam perjanjian tersebut Karzai berjanji untuk bekerja keras dalam persatuan 

dan perdamaian Afghanistan.
13

 

Keberhasilan Karzai menjabat sebagai pemimpin dalam masa transisi juga 

diiringi oleh banyaknya catatan-catatan yang harus segera dikerjakan. Setelah 

dikonfirmasi dan disepakati melalui Perjanjian Bonn serta majelis Loya Jirga pada 

tahun 2002, masayarakat Afghanistan menyambut kepemimpinan Karzai. 

Memasuki 2003 dengan beberapa harapan yaitu mensukseskan dan merealisasi 

program rekonstruksi, statebuilding, dan yang terpenting ialah keamanan.
14

 Pada 

kenyataannya pada tahun 2003 Afghanistan masih berada dibawah intervensi 

Amerika sebagai kelanjutan dari serangan 11 September 2001. 

Rekonstruksi besar-besaran dalam negeri dengan pembangunan 

infrastruktur yang diakibatkan peperangan mulai dijalankan. Melemahnya 

ekonomi menjadi tugas besar bagi Karzai untuk menstabilkan kembali keadaan 

negara. Dikenal sebagai produsen terbesar Opium di dunia, Afghanistan mulai 

menggencarkan proyek pengembangan pertanian opium. CND (Afghan Counter 

Narcotics Directorate) bekerjasama dengan UNODC (United Nation Office on 

Drugs and Crime) memberikan informasi lebih lanjut mengenai budidaya opium 

dan potensi pengembangan opium di tahun 2004. Hal ini dilakukan pada bulan 

                                                           
13

 Karzai takes power in Kabul dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1724641.stm diakses 

pada 13 Maret 2017, pukul 21:15 WIB 
14

Larry P. Goodson, Afghanistan in 2003 , Asian Survey, VOL, XLIV, NO.1, January/February 

2004, University of California, hal. 14 dalam 

https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/stm103%20articles/Goodson%20Afghan%20cons

titution.pdf diakses pada 9 Mei 2017, pukul 15:58 WIB 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1724641.stm
https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/stm103%20articles/Goodson%20Afghan%20constitution.pdf
https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/stm103%20articles/Goodson%20Afghan%20constitution.pdf
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Oktober 2003, ketika para petani memutuskan apa yang harus ditanam mereka 

menjelang musim pertanian 2004.
15

 

Perubahan yang terjadi dalam negeri juga dibarengi oleh adanya ancaman 

keamanan yang melemahkan upaya bantuan di beberapa provinsi serta kurangnya 

dana. Menteri keuangan Ashraf Ghani mendorong donor internasional untuk 

memfokuskan bantuan rekonstruksi pemerintahan Afghanistan. Perjanjian Bonn 

juga bertujuan untuk membuat negara transisi menjadi pemerintahan yang stabil. 

Dibawah persetujuan Bonn, dalam pemerintahan transisi banyak membahas 

tentang pelayanan umum, isu-isu kemanusiaan dan penulisan konstitusi. Draft 

konstitusi telah berhasil dirancang pada bulan November 2003 dan konstitusi baru 

tersebut diratifikasi pada awal Januari 2004. Dalam konstitusi menyediakan 

kekuasaan penuh bagi kepresidenan, dan presiden akan mendapatkan kekuasaan 

eksekutif. Selain konstitusi baru yang sudah ada, rencana pembentukan pemilihan 

umum pertama telah dicanangkan.
16

 

 

2.3.2  Pemerintahan Periode I (2004-2009) 

Pada 9 Oktober 2004 Afghanistan untuk pertama kalinya 

menyelenggrakan pemilihan umum presiden. Karzai bersama dengan 6 kandidat 

lainnya mencalonkan diri sebagai kandidat pemilihan presiden. 3 November 2004 

Hamid Karzai didaulat sebagai presiden Afghanistan secara resmi. Dengan 

persentase kemenangan hingga 55% dari pemilih. Karzai diinagurasi pada 7 

                                                           
15

Antonio Maria Costa, Afghanistan Farmers’ Intention Survey 2003/2004,(Februari 2004), 

Afganistan: United Nations office on Drugs and Crime, hal. 9 dalam 

http://www.unodc.org/pdf/afg/afg_fis_report_2003-2004.pdf diakses pada 9 Mei 2017, pukul 

16:01 WIB 
16

Larry P. Goodson, Op.Cit., hal.18-20 

http://www.unodc.org/pdf/afg/afg_fis_report_2003-2004.pdf
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Desember 2004 untuk masa jabatan selama 5 tahun serta menjadi presiden 

demokrasi pertama yang ditunjuk melalui pemilihan umum.
17

 

 

Tabel 2.1  Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2004 

Hamid Karzai 4,443,029 55.37% 

Yunus Qanooni 1,306,503 16.28% 

Haji Mohammed 

Mohaggeg 

935,325 11.66% 

Abdul Rashid Dostum 804,861 10.03% 

Abdul Latif Pedram 110,160 1.37% 

Massaouda Jala 191,415 1.14% 

Ahmad Shah 

Admadzai 

60,199 0.75% 

Sumber : http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/politics-2004.htm 

 

Karzai merupakan presiden pertama yang memenangankan pemilihan 

presiden melalui pemilihan umum. Karzai memang merupakan kandidat terkuat 

pada saat pemilihan dilihat dari Karzai yang telah berhasil memimpin saat masa 

transisi. Terpilihnya Karzai menjadi harapan baru bagi rakyat Afghanistan dan 

dunia bahwa Karzai dapat menuntaskan perang berkepanjangan dan membawa 

kedamaian bagi Afghanistan. 

                                                           
17

Afghanistan Presidential Election dalam 

http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/politics-2004.htm diakses pada 7 Juni 

2017, pukul 13:44 WIB 

http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/politics-2004.htm
http://www.globalsecurity.org/military/world/afghanistan/politics-2004.htm
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Karzai merupakan sosok yang banyak menarik perhatian. Dengan 

kecakapannya dalam berbahasa Inggris dan kepribadiannya yang ramah menjadi 

poin yang menonjol dari diri Karzai. Karzai memiliki banyak rekan dari berbagai 

kalangan dan berbagai kelompok. Sebut saja para petinggi-petinggi suku, CIA, 

dan orang-orang penting negara lainnya. Berdasarkan kepribadian Karzai inilah 

banyak pihak yang mempunyai ekspektasi tinggi terhadap gaya kepemimpinan 

Karzai. Karzai diekspektasi sebagai pemimpin dengan gaya kepemimpinan Barat 

dan dengan pemikiran yang luas.
18

 

Bermodal pengalaman dalam berpolitik serta mempunyai banyak relasi 

diberbagai kalangan dan kelompok menjadi alasan Karzai memiliki banyak 

dukungan. Banyak yang mengharapkan bahwa Afghanistan dapat menjadi lebih 

baik ditangan Karzai. Karzai dinilai sebagai pemimpin yang dapat menarik 

dukungan negara Barat, tidak terkecuali Amerika. Amerika memberikan 

dukungan besar terhadap Karzai. Dengan kepribadian Karzai, Amerika berharap 

bahwa gaya kepemimpinan Karzai dapat seperti para pemimpin Barat lainnya. 

Sehingga akan lebih mudah membangun kerjasama dan dapat menyebarkan nilai-

nilai demokrasi. 

Pasukan militer Amerika Serikat dengan dukungan Inggris memulai 

operasi pengeboman terhadap kelompok Taliban pada 7 Oktober 2001. Taliban 

diduga membantu menyembunyikan keberadaan kelompok Al-Qaeda. Serangan 

darat pertama dilepaskan 12 hari setelahnya. Kebanyakan serangan-serangan di 

darat terjadi antara Taliban dan Amerika. Sebagai kepala dalam pemerintahan, 

                                                           
18

 Ronald E. Neumann, Op.Cit. 
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Hamid Karzai dituntut dapat menangani masalah keamanan dalam negerinya dan 

membuat international peacekeeping force. Dalam Perjanjian Bonn juga termasuk 

dalam sebuah kesepakatan perdamaian yang mana diikuti oleh dewan resolusi 

keamanan PBB pada 20 Desember yaitu, membentuk pasukan bantuan keamanan 

internasional atau ISAF (Internasional Scurity Assistance Force).
19

 

NATO dibawah mandat PBB-ISAF (International Security Assistance 

Force) dari Agustus 2003 hingga Desember 2014 yang mana mengadakan operasi 

keamanan dan akan membantu untuk mengembangkan pasukan keamanan 

Afghanistan. Keamanan Afghanistan masuk dalam tanggung jawab NATO. Serta 

NATO juga bekerjasama dengan pemerintahan Afghanistan untuk 

mengembangkan dan melatih pasukan keamanan Afghanistan. Hal ini berkaitan 

dengan salah satu tujuan utama kerjasama ini yaitu untuk membangun 

kemandirian sistem keamanan bagi Afghanistan. Dengan harapan saat masa 

operasi ISAF selesai, Afghanistan mampu mengambil mengambil tanggung jawab 

secara penuh atas keamanan nasionalnya.
20

 

Kerjasama keamanan yang telah dibangun ini menaruh banyak harapan 

dalam stabilitas keamanan. Karzai mendukung upaya NATO dalam membangun 

perdamaian di Afghanistan. Ini juga menjadi sebuah keuntungan bagi pasukan 

keamanan Afghanistan yang mana mereka mendapatkan bantuan latihan untuk 

memperkuat pasukan dan keamanan nasional Afghanistan. Pada periode pertama 

Karzai, ia banyak melakukan kerjasama keamanan dengan pihak luar seperti. Hal 

                                                           
19

 U.S War in Afghanistan dalam http://www.cfr.org/afghanistan/us-war-afghanistan/p20018 

diakses pada 14 Maret 201,  pukul 10:38 WIB 
20

NATO and Afghanistan dalam http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_8189.htm#diakses pada 
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ini juga berkaca dari kurang efektifnya pasukan keamanan yang menyebabkan 

banyaknya terjadi peperangan dalam negeri. 

 

2.3.3 Pemerintahan Periode II (2009-2014) 

Hamid Karzai berhasil memenangkan kembali pemilihan umum kedua 

pada tahun 2009. Persentase kemenangan Karzai menurun dibandingkan 

pemilihan sebelumnya. Namun tetap dapat mengungguli kandidat lain yang cukup 

terpaut jauh. Berikut perolehan suara pemilihan umum kedua pada tahun 2009:
21

 

 

Tabel 2.2  Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2009 

Hamid Karzai 49,67% 

Abdllah Abdullah 30,59% 

Ramazan Bashardost 10,46% 

Ashraf Ghani 3% 

Sumber : http://afghanistanelectiondata.org/election/2009/data  

NATO bersama dengan misinya di Afghanistan membawa perdamaian 

tidak selaras dengan hasilnya. Banyak warga sipil yang menjadi korban. Selama 

keberadaan NATO banyak kerugian yang dialami oleh Afghanistan. Warga sipil 

yang tak berdosa berjatuhan menjadi korban. Bangunan-bangunan serta fasilitas 

umum menjadi hancur akibat terkena dampak serangan. Target NATO menyerang 

teroris bisa dibilang berbuah kosong. Kelompok Taliban belum bisa dikalahkan 

secara telak dan kelompok diduga teoris yang dicari di Afghanistan bebuah nihil. 
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Beberapa kali usaha NATO dalam penyerangan Taliban berhasil. Beberapa 

pasukan Taliban berhasil dikalahkan. Namun dalam penyerang38an tersebut tidak 

hanya pasukan Taliban tersebut yang menjadi korban, namun warga sipil juga ikut 

menjadi korban. 

Pada pemerintahan kedua sikap Karzai terhadap kelompok Taliban terlihat 

berbeda. Pada periode kedua ini nampak Karzai lebih melunak dalam menyikapi 

kelompok-kelompok pemberontak. Karzai beranggapan bahwa perdamaian dalam 

negeri bisa diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kemauan dalam 

diri masyarakat untuk membangun perdamaian, maka perdamaian akan bisa untuk 

dicapai. Gagasan ini menimbulkan ide Karzai untuk mencoba membangun dialog 

perdamaian dengan Kelompok Taliban. Memulai dialog perdamaian merupakan 

alasan karena Afghanistan ingin percaya diri dalam menjaga keamanan. Karzai 

percaya bahwa dengan dialog perdamaian akan lebih efektif dalam membangun 

perdamaian dibanding dengan pernyerangan dan perang tak tidak berkesudahan.
22

 

Sementara itu sikap melunak Karzai tersebut juga didasarkan pada sikap 

Taliban yang semakin lama semakin terlihat berkurangnya penyerangan-

penyerangan yang biasa dilakukan. Inisiasi Karzai melakukan Peacetalk ini mulai 

ia sebarkan saat proses pemilihan presiden tahun 2009. Namun hal ini memang 

bukan hal yang mudah. Serta proses Peacetalk yang dilakukan membutuhkan 

proses dalam jangka waktu yang panjang. Karzai mengecam perbuatan NATO 

yang banyak merugikan masyarakat Afghanistan dan lebih memilih jalan 
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Peacetalk sebagai solusi perdamaian. Karzai sudah tidak menginginkan adanya 

serangan-serangan yang ditujukan kepada kelompok-kelompok pemberontak. 

Kerugian yang dialami oleh Afghanistan berupa rusaknya fasilitas umum-

umum hingga jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil Afghanistan. 

Berdasarkan data pada tabel 2.2 menunjukkan adanya peningkatan jumlah koban 

jiwa masayarakat sipil akibat dari perang di Afghanistan.
23

 

 

Tabel 2.3  Korban Tewas Masyarakat Sipil Afghanistan Akibat 

Perang 2001-2009 

Tahun Jumlah (Jiwa) 

2001 2,375 

2002 400 

2003 450 

2004 230 

2005 413 

2006 929 

2007 1,528 

2008 2,118 

2009 2,412 

Sumber:http://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2015/War%20Related

%20Casualties%20Afghanistan%20and%20Pakistan%202001-2014%20FIN.pdf  
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Karzai mengatakan bahwa Peacetalk akan disahkan oleh dewan tinggi 

Afghanistan. Menurut Karzai kontak yang akan dilakukan dengan Taliban akan 

lebih mudah dilakukan jika pihak asing tidak ikut mencampuri. Negosiasi 

perdamaian telah dilakukan oleh orang-orang Afghanistan. Karzai berkata 

bahwa
24

 : 

“The Afghan people need peace ..... We must reach this human 

desire through a reasonalbe means, through a realistic approach .... The 

number of troops that he has announced to be withdrawn is a sign that 

Afghanistan is taking over its own security and is trying to defend its 

territory by its own means. So we are happy about the announcement” 

  

 Dalam pernyataan diatas Karzai menekankan bahwa keberadaan pasukan 

asing di Afghanistan yang menyatakan untuk mundur adalah langkah yang tepat. 

Karena sudah menjadi tugas Afghanistan untuk menjaga keamanan nasional bagi 

masyarakatnya. Untuk menciptakan keamanan di Afghanistan diperlukan 

pendekatan yang realistik, bukan lagi melalui pendekatan secara militer. 

 

2.4 Dinamika Hubungan Hamid Karzai dengan Amerika Serikat 

 Sebagai negara, Afghanistan tidak pernah terlepas memiliki hubungan 

dengan negara asing dalam sejarahnya. Hal ini juga terulang kembali pada 

pemerintahan Karzai. Dapat dilihat pada periode pertama masa kepemimpinan 

Karzai campur tangan pihak asing sangat kental. Tidak hanya bekerjasama dalam 

keamanan saja, namun juga termasuk dalam bidang ekonomi dan pembangunan 

negara. 
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 Demi menjaga stabilitas keamanan Afghanistan diluar maupun dalam 

negeri, Afghanistan belum mampu untuk berdiri sendiri. Oleh sebabnya bantuan 

luar negeri menjadi sumber utama dalam penyelenggaraan kebijakan. Amerika 

Serikat besama dengan Arab Saudi dan Jepang memberikan dana $180 juta 

digunakan untuk memperbaiki projek-projek di Afghanistan. Amerika juga akan 

membantu mengembangkan infrakstruktur modern agar pengusaha-pengusaha 

dapat lebih mudah dalam berbisnis. Dengan tujuan untuk dapat menyediakan 

makanan dan pekerjaan bagi rakyat Afghanistan. Kesepakatan dalam kebebasan 

dan kedamaian ini merupakan komitmen jangka panjang.
25

 

 Karzai membentuk kerjasama dengan pemerintahan Amerika Serika dalam 

berbagai bidang. Seperti keamanan, pengembangan ekonomi, pembangunan 

infrastruktur dan dalam bidang politikal. Tergabung dalam Joint Declaration of 

the United State-Afghanistan Strategic Partnership yang disepakati akan 

berlangsung dari 2001 sampai 2009. Kerjasama ini akan berbasis pada upaya 

memerangi aksi dan kelompok teroris dan upaya penolakan terhadap kekerasan 

ektrim,  mempromosikan stabilitas dan kemakmuran dalam wilayah dan melawan 

produksi perdagangan narkoba.
26

 Pada periode pertama Karzai, banyak kerjasama 

yang dibangun dalam berbagai bidang. Kerjasama dalam bidang keamanan 

merupakan fokus utama dalam kerjasama ini.  

Tidak hanya memberikan bantuan keamanan saja, namun Amerika juga 

membantu untuk mengembangkan pasukan keamanan nasional Afghanistan. Hal 
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ini juga dimaksudkan agar Afghanistan dapat memperkuat pasukan keamanannya 

dan dapat ikut serta dalam memerangin terorisme internasional. Pengembangan 

pasukan keamanan bertujuan agar Afghanistan memiliki pasukan keamanan yang 

cukup kuat untuk dapat melindungi negaranya secara mandiri.
27

 

Hubungan baik ini sayangnya tidak berlangsung lama. Pada awal 

administrasi Obama, mulai terlihat hubungan yang agak renggang. Banyak faktor-

faktor pemicu hubungan yang renggang ini. Salah satunya ialah rendahnya 

kepercayaan Karzai terhadap Administrasi baru di Amerika. Dalam pandangan 

Karzai, tekanan asing didesain untuk mereduksi mandatnya, mendeligitimasinya, 

dan membuatnya terlihat sebagai boneka bagi masyarakat Afghanistan. Hubungan 

antar kedua negara ini dimulai dari hubungan yang hangat dan diakhiri dengan 

hubungan dengan saling kecurigaan didalamnya.
28

   

 

2.5  Dinamika Hubungan Hamid Karzai dan Taliban 

Karzai adalah sosok yang sangat berpengaruh dan memiliki banyak orang-

orang setia dalam jumlah yang besar. Karzai merupakan petinggi kesukuan 

Phastun yang kuat dari kubu politikal Taliban di Kandahar. Pada masa 1990-an 

awal Karzai muncul sebagai harapan terbaik untuk alternatif pembangunan 

kekuatan Taliban. Mungkin ini menjadi salah satu alasan terbesar atas pemilihan 

dirinya dalam perjanjian Bonn setelah jatuhnya pemerintahan militan islam. 

Berbagi identitas bersama menjadi ikatan yang besar antara hubungan Taliban 
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dengan Karzai. Bahkan setelah jatuhnya pemerintah Taliban, Karzai masih 

melakukan beberapa kontak dan interaksi dengan beberapa anggota Taliban. 

Ikatan ini yang menjadi salah satu alasan kuat Karzai kembali berpihak 

terhadap kelompok Taliban. Pada dasarnya yang menjadi musuh dan dibenci oleh 

Taliban bukanlah Karzai, namun pemerintahan Karzai yang terlalu banyak 

campur tangan asing.  Peter Tomsen, utusan Amerika untuk Afghanistan 1989-

1992, mengatakan bahwa jika dilihat dari sejarah Pashtun, Karzai merupakan 

ketua kesukuan yang paling terkemuka. Pemilihan Karzai diekspektasi dapat 

memuaskan Phastun, suku terbesar di Afghanistan. Karzai juga dinilai dapat 

menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat yang terdapat dalam Phastun serta 

perbedaan disetiap suku. Mengingat kembali kepribadian Karzai yang cukup 

mumpuni sebagai seorang pemimpin, banyak yang berekspektasi dan menilai 

bahwa Karzai dapat merangkul semua suku-suku di Afghanistan dalam 

persatuan.
29

 

 

2.5.1   Kelompok Taliban 

Pergerakan kelompok Taliban terlihat memiliki perubahan dari tahun 

2004-2009. Tidak seperti awal invasi Amerika yang terus-terusan melakukan 

penyerangan, namun lambat laun kelompok Taliban semakin berkurang 

penyerangan-penyerangan yang dilakukan. Bahkan terjadi perubahan drastis 

dalam kelompok ini. Taliban yang dulunya sama sekali menolak tawaran untuk 

bernegosiasi dan membicarakan seputar perdamaian mulai sedikit terbuka dan 
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mulai mau mempertimbangkannya kembali.
30

 Tidak hanya tawaran negosiasi saja, 

namun Zabihullah, selaku ketua senior Taliban, juga mempertimbangkan tentang 

menghentikan perselisihan yang selama ini ada antara kelompok Taliban dan 

Nothern Allieance (Aliansi Utara).
31

 

Memiliki kesamaan keadaan yaitu sama-sama menolak adanya 

pemerintahan yang di campur tangani oleh pihak asing yang mendasari 

terbentuknya ide untuk bergabung dan membicarakan hal tersebut dengan 

kelompok Aliansi Utara. Zahibullah mengungkapkan kebenciannya terhadap 

presiden Afghanistan saat ini bahwa Karzai tidak memiliki mandat dari Tajik, 

Uzbek dan Hazaras. Sedangkan Phastun pun tidak memberikan dukungannya 

terhadap Karzai. Hal ini dapat dijadikan alasan untuk persatuan antar suku dan 

melawan Karzai serta siapapun yang berada di belakang Karzai.
32

 

Perubahan dalam kelompok Taliban ini menjadi informasi yang 

dipertimbangkan oleh Karzai. Melihat kelompok dalam suku-suku yang 

bergabung bisa saja menjadi hal yang baik dan bisa menjadi hal yang buruk. Akan 

menjadi hal yang baik jika kelompok tersebut dapat diajak kerjasama dalam 

membangun keamanan nasional Afghanistan. Pencapaian kedamaian akan lebih 

mudah tercapai disamping banyaknya perbedaan yang ada. Namun hal ini bisa 

menjadi bumerang terhadap kempemimpinan yang sedang berkuasa. Seperti 
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halnya yang terjadi pada Shah Shuja, para kelompok pemberontak bersatu dan 

membangun pasukan yang kuat yang berujung pada kekalahan Inggris dan 

penggulingan pemerintahan Shah Shuja. 

Dalam keadaan ini Karzai mengalami krisis legitimasi. Karzai harus dapat 

mempertahankan kedudukannya serta mempertahankan dukungan masyarakatnya 

agar berhasil dalam pencalonan diri dalam putaran kedua kepresidenan. Oleh 

sebabnya Karzai semakin gencar untuk berusaha merealisasikan inisiasi peace talk 

dengan maksud dapat merangkul semua kelompok dan kalangan untuk bersama-

sama mendukung usaha tersebut sebagai bentuk upaya perdamaian. 

Sudah tidak ada lagi solusi militer yang dapat diberikan. Kekerasan hanya 

akan menimbulkan semakin banyaknya korban tidak berdosa yang berjatuhan. 

Belum lagi kerugian yang harus ditanggung atas kerusakan yang ditimbulkan. 

Kebutuhan perlengkapan perang menghabiskan banyak biaya yang ditanggung. 

Kekerasan juga tidak memberikan jaminan hasil yang valid sama sekali. Satu-

satunya jawaban ialah untuk bernegoisasi sebuah solusi politik yang hal ini 

melibatkan permbicaraan terhadap kelompok Taliban.
33

 

   

2.5.2  Karzai dan Taliban 

 Pada masa invasi Uni Soviet, Karzai tergabung dalam kelompok 

Mujahiddin anti-Soviet. Dibantu dengan kelompok Taliban, mereka berhasil 

mengalahkan Uni Soviet serta mengusir keberadaan kedudukan pihak asing dalam 

pemerintahan Afghanistan. Setelah kejadian 9/11, Amerika Serikat memborbardir 
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Afghanistan dengan tujuan untuk memusnahkan keberdaan kelompok teroris. Hal 

ini sudah manjadi prediksi Karzai akan datang hari dimana kelompok Taliban 

akan jatuh kekuasaannya. Karzai memiliki beberapa rencana sebagai solusi untuk 

menyelamatkan negaranya dari kekacauan dan peperangan.
34

 

 Karzai pergi ke daerah-daerah terpencil menggunakan motornya untuk 

menyiarkan kedatangan Amerika di Afghanistan. Karzai juga memberikan 

gambaran terhadap masyarakat apa yang akan terjadi pada Afghanistan 

kedepannya. Karzai bersama orang terpercayanya, Muhammad Shah, mendatangi 

daerah-daerah pelosok yang sebagaimana tempat-tempat tersebut juga menjadi 

pusat kelompok Taliban. Karzai menyerukan kepada kelompok Taliban agar tidak 

melakukan penyerangan balik. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya 

pertumpahan darah yang tidak diperlukan dan hanya akan menambah penderitaan 

Afghanistan yang tidak berujung.
35

 

 

2.6  Faktor External 

2.6.1  Pemimpin Boneka 

Nama Shah Shuja telah menoreh predikat buruk dalam sejarah 

Afghanistan. Pemimpin ini dinilai gagal dalam mensejahterakan masyarakat 

Afghanistan. Masyarakat yang menolak keras keberadaan pihak asing dalam 

negara mereka memberontak sebagai bentuk ketidaksetujuan. Bahkan keberadaan 

Shah Shuja sebagai pemimpin yang memiliki suku yang sama dengan suku 

terbesar di Afghanistan yaitu Phastun, tidak diakui kedudukannya. Terdapat 
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beberapa negara yang berusaha menduduki negara Afghanistan seperti Inggris, 

Uni Soviet dan Amerika Serikat, namun terlihat usaha gigih masyarakat yang 

menyatakan penolakan dan ketidaksetujuan terhadap keberadaan pihak asing di 

negara mereka. 

 Kedatangan pihak asing yang semakin banyak menduduki wilayah 

Afghanistan dan menggunakan Shah Shuja sebagai boneka untuk mencampuri 

peraturan negara menyebabkan masyarakat Afghanistan semakin merasa 

terganggu. Kelompok-kelompok militan terbentuk di berbagai daerah. Termasuk 

bagian timur terujung Afghanistan yang berbatasan dengan India, militan Ghizali 

Phastun memperbesar kelompok mereka dan mulai bergerak ke arah Kabul untuk 

penyerangan. Militan Phastun pernah dikalahkan oleh pasukan Inggris, namun 

kekalahan itu bukan berarti kekalahan telak. Tidak hanya suku Phastun namun 

hampir seluruh suku seperti Tajik, Uzbeks dan Shiite bergabung bersama untuk 

menyerang pasukan Inggris. Pihak Inggris yang kewalahan mendatangi 

Muhammad Akbar sebagai ketua kelompok pemberontak untuk memberikan 

tawaran sebagai perdana menteri Shah Shuja. Yang mana tawaran tersebut tentu 

saja ditolak oleh Muhammada Akbar.
36

 

 Bentrokan antar kelompok pemberontak dengan pasukan Inggris akhirnya 

pecah dengan terbunuhnya MC Naughten selaku komandan Inggris. Kemenangan 

berhasil direnggut oleh kelompok pemberontak. Kejadian ini selalu diceritakan 
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ulang dengan bangga oleh suku Phastun. Fakta masyarakat Afghanistan memiliki 

pandangan yang negatif terhadap adanya pihak asing tetap berkebang hingga saat 

ini. Masyarakat Afghanistan merasa terganggu dan risih jika pemerintahan mereka 

terdapat campur tangan pihak asing.
37

  

Seperti sejarah yang terulang, keadaan ini pernah dialami oleh Afghanistan 

pada tahun 1839-1940 an. Pada masa tersebut Afghanistan berada dibawah 

kepemimpinan Shah Shuja yang menjadi pemerintahan boneka dibawah pengaruh 

Inggris. Terdapat beberapa persamaan yang mencolok antara keadaan saat 

pemerintahan Karzai dan pemerintahan Shah Shuja pada saat itu. Persaingan suku, 

pertempuran yang sedang terjadi di tanah Aghanistan, ideologi baru dan 

keberadaan pihak asing.
38

 

 Shah Shuja menjadi sosok yang sangat diingat dalam sejarah atas 

perlakuannya saat memimpin. Ia diingat sebagai boneka pihak asing yang setia. Ia 

menjadi tangan kanan Inggris dan dipilih secara teliti oleh Inggris. Kenyataan ini 

membuat masyarakat Afghanistan marah. Mereka menunjukkan sikap penolakan 

dan membentuk grup pemberontakan. Pada tahun 1942 Inggris berhasil diusir dan 

Shah Shuja sebagai penguasa boneka saat itu berhasil digulingkan dan dibunuh.
39

 

Sosok Shah Shuja yang melekat dalam sejarah kelam Afghanistan tidak akan 

terlupa dalam sejarah. Oleh sebab itu pemerintahan Karzai banyak dikaitkan 
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dengan pemerintahan Shah Shuja. Telebih Karzai dan Shuja berasal dari suku 

yang sama yaitu Phastun. 

 Saat masa kedudukan Inggris 1839, Inggris menyadari bahwa satu-satunya 

cara untuk dapat memperalat tangan kanan mereka, Shah Shuja, yaitu melalui 

bantuan militer. Untuk dapat mempertahankan kekuasaan Shah Shuja , Inggris 

menempatkan pasukannya di Kabul yang berarti akan memperlama keberadaan 

mereka di Aghanistan. Permasalahan ini sama dengan yang dihadapi Karzai pada 

saat itu. Dukungan keamanan dari Amerika Serikat menjadi alasan terberat untuk 

melepaskan ketergantungan Afghanistan dengan Amerika Serikat.
40

 

Keadaan yang sama juga terefleksikan dalam pemerintahan Karzai. 

Keberadaan pihak asing dapat terlihat diberbagai aspek, terlebih dalam aspek 

keamanan. Pemerintahan Karzai terutama periode I banyak mendapat cap sebagai 

pemerintahan dibawah campur tangan pihak asing. Ditambah dengan banyaknya 

jumlah korban yang berjatuhan yang disebabkan oleh perang yang tak kunjung 

usai. 

Tentu saja Karzai mengerti benar sejarah tentang Shah Shuja dan campur 

tangan pihak asing. Karzai harus mengambil langkah cerdik untuk mengatasi ini. 

Karena tentu saja jika kejadian itu berulang kembali, jelas akan berdampak buruk 

bagi Karzai dan karirnya. Sikap Karzai terlihat jelas berbeda antara 2001 dan 
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2009, terutama terhadap kelompok Taliban dan sekutu Karzai. Perubahan ini 

mulai terlihat pada saat menuju pemilihan presiden tahun 2009.
41

 

 Mengingat Shah Shuja yang digulingkan dari kekuasaan pemerintahannya, 

Karzai menegaskan pada dirinya bahwa ia akan bersikap sebagaimana perbuatan 

tersebut tidak akan mendapatkan cap dan diingat sebagai boneka siapapun. 

Melalui pemikiran ini dapat dijadikan faktor pendukung alasan Karzai bersikap 

berbeda selama tahun pemerintahannya. Karzai harus bisa mempertahankan 

kekuasaanya serta merangkul seluruh masyarakat Afghanistan dari berbagai suku 

demi kesejahteraan nasional. Langkah ini diharapkan dapat membangun 

kepercayaan masyarakat Afghanistan dan Karzai dapat kembali dipercaya 

memerintah sebagai presiden untuk periode kedua.
42
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