
52 
 

BAB III 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN KEBIJAKAN HAMID 

KARZAI DALAM SUDUT PANDANG INDIVIDU 

 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang 

mendorong adanya perbedaan sudut pandang Hamid Karzai sebagai presiden 

dalam menanggapi sebuah isu yang menghasilkan sebuah perubahan sikap yang 

berbeda. Penulis berupaya untuk menganalisa kasus tersebut 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. 

 

3.1 Dasar Pemikiran Perubahan Sikap Hamid Karzai 

Perubahan kebijakan yang diambil oleh sebuah negara tentunya melewati 

berbagai pertimbangan yang ketat. Pandangan seorang presiden sebagai pemimpin 

terhadap sebuah isu juga memiliki andil yang besar dalam pertimbangan tersebut. 

Perubahan sikap seorang pemimpin merupakan gejala yang ditimbulkan atas 

berubahnya penilaian pemimpin tersebut pada sebuah isu tertentu. Berubahnya 

penilaian tersebut juga ikut merubah persepsi terhadap objek dalam sebuah isu. 

Perubahan ini didorong oleh faktor-faktor yang dimiliki seorang pemimpin, 

sebagai pelaku perubahan, yang didasari oleh penilaian dan pengalaman secara 
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pribadi. Kejadian dimasa lalu dapat menjadi pemicu utama berubahnya pola 

berpikir. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan sikap dalam diri individu. 

 

 3.1.1  Pendekatan Ke Taliban 

 Terdapat dua kelompok Taliban dengan dua perbedaan yang mencolok, 

yaitu Taliban Afghanistan dan Taliban Pakistan. Perbedaan yang mencolok dalam 

kedua kelompok ini selain wilayah operasi yang berbeda ialah Afghani Taliban 

merupakan gerakan nasional sedangkan Pakistani Taliban merupakan sebuah 

ambisi global. Afghani Taliban mayoritas berasal dari kelompok para pelajar yang 

tergabung dalam gerakan Mujahiddin. Afghani Taliban memiliki misi utama yaitu 

untuk menguasai pemerintahan Afghanistan dengan menjalankan peraturan 

Shariah Islam.
1
 

 Pakistani Taliban, di sisi lain merupakan kelompok yang terorganisasi 

secara resmi pada tahun 2007. Dulunya kelompok ini lebih dikenal dengan 

sebutan Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). Pada awalnya Tehrik-i-Taliban 

bukanlah persatuan pasukan pejuang melainkan melainkan koalisi milisi-milisi 

yang terkoordinir. Kelompok ini bukanlah kelompok Taliban yang diperangi oleh 

pasukan Amerika Serikat selama perang. Kelompok ini memiliki kedekatan 

hubungan dengan Afghani Taliban dan Al-Qaeda. Ketiganya saling berbagi 

ideologi agama ekstrim yang hampir serupa namun memiliki khas kelompok 

                                                           
1
Ben Brumfield and Naomi, Who are Pakistani Taliban, dalam 

http://edition.cnn.com/2014/12/17/world/asia/pakistan-taliban-explainer/index.html dan Sarah 

Jones, Did you know that there are two different Taliban groups, dalam 

http://www.digitaljournal.com/article/347009 diakses pada 1 Agustus 2017, pukul 00:03 WIB 

http://edition.cnn.com/2014/12/17/world/asia/pakistan-taliban-explainer/index.html
http://www.digitaljournal.com/article/347009
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tersendiri. Tujuan utama TPP ialah untuk menguasai pemerintahan Pakistan 

diikuti dengan pemberlakuan peraturan Shariah Islam serta menguasai bidang 

militer.
2
 

Dalam studi kasus ini kelompok Taliban yang dijadikan fokus perhatian 

Hamid Karzai ialah Afghani Taliban. Pendekatan terhadap kelompok Taliban 

menjadi perhatian utama selama Karzai memimpin. Setelah melihat progress yang 

tidak membuahkan hasil pada periode pertama dengan metode pendekatan secara 

militer, Karzai mengubah cara pendekatannya. Berlandaskan pada kebiasaan 

orang Afghanistan yang mengutamakan musyawarah maka Karzai berusaha untuk 

membangun dialog sebagai langkah keduanya. Sikap ini dapat terlihat dari 

dibangunnya upaya negosiasi melalui Peacetalk sebagai solusi utama dalam 

mencapai perdamaian di Afghanistan. 

 Karzai menggambarkan Taliban seperti seorang anak yang kabur dari 

keluarganya. Menjadi tugas keluarga untuk membawanya kembali, memberikan 

disiplin yang lebih baik dan menyatukan mereka kembali dalam keluarga dan 

lingkungannya.
3
 Sebagai keluarga metode terbaik untuk menyelesaikan masalah 

melalui pendekatan secara halus. Maka metode ini akan lebih mudah untuk 

diterima. Kekerasan bukan lagi menjadi solusi yang tepat karena hanya akan 

menimbulkan banyaknya korban yang berjatuhan serta perselisihan yang semakin 

sengit. Membangun dialog menjadi metode terbaik dalam hal ini. 

                                                           
2
 Ibid. 

3
 Larry King Live, Interview with Afghan President Hamid Karzai  dalam 

https://www.realclearpolitics.com/articles/2010/10/11/interview_with_afghan_president_hamid_k

arzai_107536.html diakses pada 1 Juni 2017, pukul 06.16 WIB) 

https://www.realclearpolitics.com/articles/2010/10/11/interview_with_afghan_president_hamid_karzai_107536.html
https://www.realclearpolitics.com/articles/2010/10/11/interview_with_afghan_president_hamid_karzai_107536.html
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 Karzai menginginkan negosiasi dengan militan Taliban untuk perdamaian 

dan keamanan. Bahkan dalam negosiasi tersebut jika para anggota Taliban 

menginginkan kedudukan dalam birokrasi hal ini dapat dipertimbangkan. Hal ini 

didasarkan karena Karzai tidak menginginkan adanya perselisihan dan Karzai 

ingin konflik-konflik dan perselisihan berakhir di Afghanistan. Taliban menjadi 

salah satu kunci utama dalam pencapaian perdamaian di Afghanistan.
4
 

 Berbagai usaha untuk mengadakan pertemuan guna membahas negosiasi 

telah diupayakan. Taliban menolak untuk ikut serta dalam perundingan negosiasi 

dengan alasan bahwa Taliban tidak ingin adanya Peacetalk jika masih ada 

hubungan dengan pihak external dan pemerintahan Afghanistan masih menjadi 

boneka dan masih disetir oleh media Barat. Para pejuang Mujahiddin dan 

anggota-anggota pemberontak akan siap untuk bernegosiasi jika permintaan 

tersebut dapat di proses.
5
 

 Dalam interviewnya Karzai menegaskan bahwa rakyat Afghanistan 

membutuhkan dan menginginkan perdamaian. Untuk mencapai keinginan 

manusia dengan maksud tertentu, pendekatan yang realistik sangat diperlukan. 

Pada juni 2011 Karzai mengumumkan bahwa pasukan-pasukan asing yang 

ditempatkan di Afghanistan telah ditarik mundur dan digantikan oleh pasukan 

keamanan Afghanistan itu sendiri. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintahan 

Afghanistan dalam menyukseskan Peacetalk. Merupakan tanggung jawab orang-

                                                           
4
 Karzai offers Taliban government office dalam 

http://www.nbcnews.com/id/21045198/ns/world_news-south_and_central_asia/t/karzai-offers-

taliban-government-office/#.WUSwb5KGO00 diakses pada 11 Juni 2017, pukul 05.47 WIB) 
5
 Taliban peace talks with hamid Karzai are „mostly hype‟ dalam 

https://www.theguardian.com/world/2010/oct/24/taliban-peace-talks-hamid-karzai-afghanistan 
diakses pada 21 Mei 2017, pukul 16.35 WIB) 

http://www.nbcnews.com/id/21045198/ns/world_news-south_and_central_asia/t/karzai-offers-taliban-government-office/#.WUSwb5KGO00
http://www.nbcnews.com/id/21045198/ns/world_news-south_and_central_asia/t/karzai-offers-taliban-government-office/#.WUSwb5KGO00
https://www.theguardian.com/world/2010/oct/24/taliban-peace-talks-hamid-karzai-afghanistan
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orang Afghanistan dalam menjaga negaranya sendiri dan menyediakan keamanan 

bagi masyarakat di dalam negeri.
6
 

 Peacetalk menjadi solusi perundingan negosiasi dengan kelompok 

Taliban. Menggunakan kekuatan militer sudah tidak lagi dirasa menjadi solusi 

yang menguntungkan. Banyaknya korban yang berjatuhan, termasuk masyarakat 

sipil dan rusaknya bangunan-bangunan mejadi kerugian yang harus ditanggung 

selama ini. Pendekatan melalui wacana negosiasi bertujuan untuk mengurangi 

tingginya tensi perselisihan dan dapat mengurangi kerugian yang harus 

ditanggung. Pendekatan ini memerlukan tekad yang solid serta kerjasama yang 

baik dari berbagai pihak agar mencapai keberhasilan. 

3.1.2  Pengaruh Hubungan Hamid Karzai dan Amerika Serikat 

Terhadap Pembentukan Persepsi Karzai 

 Dinamika hubungan karzai dengan Amerika Serikat menjadi salah satu 

faktor utama pembentukan persepsi baru Hamid Karzai. Hubungan ini 

mempengaruhi pembentukan persepsi Karzai. Bermula dengan hubungan yang 

baik, sampai pada perubahan administrasi baru di Amerika yang membuat 

hubungan Karzai dengan Amerika merenggang. Rendahnya kepercayaan Karzai 

terhadap Amerika sudah timbul saat akhir masa kepemimpinan Bush. Masalah 

seputar masayarakat sipil yang menjadi korban sudah menjadi fokus Karzai. 

                                                           
6
 Karzai: „The Afghan people need peace‟ dalam 

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/06/26/afghanistan.karzai/index.html diakses pada 11 

Juni 2017, pukul 05.47 WIB) 

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/06/26/afghanistan.karzai/index.html
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 Hubungan Karzai dengan Amerika Serikat semakin merenggang saat 

Obama mendeklarasikan penarikan pasukan di Afghanistan pada Desember 

2009.
7
 Karzai terkejut mendengarkan berita ini. Pasalnya tidak ada konsultasi 

tentang permasalahan tersebut sebelumnya. Sikap ini dianggap kurang berkenan 

dan tidak menghargai Karzai. 

 Banyak kecurigaan yang timbul dalam diri Karzai terhadap Amerika 

Serikat. Karzai menduga pada pemilihan umum 2009 Amerika berusaha untuk 

menggeser kedudukan Karzai dengan upayanya mendukung kandidat lain. Pada 

kunjungan pertama Obama di Afghanistan meninggalkan kesan yang buruk 

terhadap Karzai. Dijelaskan bahwa pada pertemuan tersebut Obama memberikan 

“ceramah” yang dianggap Karzai merupakan sikap yang tidak sopan.
8
 

 Rendahnya kepercayaan mengakibatkan kurangnya komunikasi yang 

terjalin. Hal ini diperparah dengan sikap Joe Biden yang ditunjukkan pada acara 

makan malam bersama para kabinet Afghanistan. Joe memberikan kritik yang 

keras atas tindak korupsi dalam pemerintahan Afghanistan . Makan malam ini 

diakhiri dengan sikap Joe yang menaruh serbet secara kasar dan meninggalkan 

acara makan malam. Sikap ini memperburuk hubungan yang sudah mengalami 

kerenggangan.
9
 

 Karzai kurang menyetujui kebijakan administrasi Obama yang dianggap 

tidak memperhitungkan pemerintahan Afghanistan dalam memutuskan kebijakan. 

                                                           
7
 How Obama Lost Karzai dalam http://foreignpolicy.com/2011/02/21/how-obama-lost-karzai-2/ 

diakses pada 27 Juli 2017, pukul 08:48 WIB 
8
 Eide, Between Partnership Occupation, dikutip dari Ronald E. Neuman hal. 8  

9
 Ibid., hal.5-6 

http://foreignpolicy.com/2011/02/21/how-obama-lost-karzai-2/
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Karzai menilai administrasi baru ini juga tidak melakukan pendekatan yang baik 

terhadap Karzai untuk membuat kontak secara langsung dan juga tidak mengerti 

keadaan Afghanistan secara keseluruhan. Berakhirnya administrasi Bush yang 

digantikan dengan adminitrasi Obama juga termasuk pergantian orang-orang yang 

bekerja didalamnya. Hal ini membuat kurangnya rasa kepercayaan Karzai dengan 

orang-orang yang baru dalam adminitrasi Amerika.
10

 

 Pada pemerintahan akhir Karzai, beberapa pejabat yang mana Karzai 

percaya lambat laun pergi satu persatu meninggalkan Karzai sendiri dengan 

berbagai permasalahan yang harus ditangani seperti kegagalan administrasinya, 

tudingan praktek korupsi dan pemilihan umum yang akan diberlangsungkan. 

Karzai diberitakan memberi tahu pihak pejabat tinggi Amerika bahwa terdapat 3 

musuh utama yang ia hadapi saat ini yaitu Amerika Serikat, Komunitas 

Internasional, dan Taliban. Yang mana pada keputusan pertamanya ia akan 

memihak pada Taliban.
11

 

 Karzai tidak memiliki kekuatan dari dirinya sendiri sebagai seorang 

pemimpin. Oleh sebab itu Karzai membutuhkan support dalam pemerintahannya. 

Amerika Serikat sebagai sosok yang menjadi support utama Karzai dan bahkan 

Karzai sangat bergantung tidak hanya dalam menentang kelompok pemberontak 

saja, namun juga mendominasi politik Afghanistan. Memburuknya hubungan 

Karzai dengan Amerika Serikat akan mempengaruhi support yang diberika 

terhadap pemerintahan Afghanistan. Menyadari hal itu Karzai mengambil langkah 

                                                           
10

 Ibid. 
11

 How Obama Lost Karzai, Op.Cit 
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dengan kembali merangkul Taliban yang pada dasarnya merupakan pihak oposisi 

pemerintahan Karzai. 

 Hubungan kedua pemimpin tersebut telah berada dalam posisi goyah sejak 

tuduhan kecurangan dalam pemilihan Afghanistan serta korupsi di pemerintahan 

Afghanistan.
12

 Sudah sangat telat bagi administrasi Obama untuk membawa 

kembali Karzai dengan janji-janji bantuan serta pasukan asing. Yang diperlukan 

saat ini ialah pemikiran yang sama, yaitu berbagi strategi politik untuk mengakhiri 

perang. Pada awalnya Amerika Serikat tidak menyetujui pilihan untuk berdialog 

dengan kelompok Taliban. Namun opsi ini menjadi satu-satunya opsi pasa saat itu 

untuk membuat Amerika kembali pada pemikiran yang sama dengan Karzai. Serta 

ini juga menjadi satu-satunya cara untuk keluar dari konflik yang terjadi. 

 Kritik Karzai terhadap militer Amerika Serikat serta rencananya untuk 

berdialog dengan Taliban beresonansi dengan masyarakat Afghanistan, dalam hal 

ini merupakan refleksi apa yang terjadi. Amerika Serikat juga mendapatkan kritik 

atas sikapnya yang mengacuhkan keluhan-keluhan Karzai dan menambah panjang 

krisis yang terjadi seperti, korban sipil yang berlebihan serta kegagalan untuk 

mengendalikan kelompok pemberontak yaitu Taliban.
13

 

Terefleksikan oleh hubungan yang buruk dengan Amerika Serikat, Karzai 

mngambil langkah berani untuk mengajak Taliban membangun sebuah dialog 

dengan tujuan untuk mengakhiri perang yang berlangsung sangat lama. Peacetalk 

                                                           
12

 Examining the Obama-Karzai Relationship dalam http://www.wnyc.org/story/16209-examining-

obama-karzai-relationship/ diakses pada 27 Juli 2017, pukul 11:22 WIB 
13

 How Obama Lost Karzai, Op.Cit 

http://www.wnyc.org/story/16209-examining-obama-karzai-relationship/
http://www.wnyc.org/story/16209-examining-obama-karzai-relationship/
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menjadi perubahan besar yang dilakukan oleh Karzai dalam masa 

pemerintahannya. Karzai berharap upaya ini dapat merangkul seluruh masyarakat 

Afghanistan dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian bersih dari 

teroris. 

3.2  Nilai-Nilai Dalam Diri Hamid Karzai 

3.2.1 Suku Phastun 

Karzai memiliki inisiasi untuk melakukan Peacetalk sejak tahun 2006 

akhir dan mulai mengutarakan keinginan itu pada 2009. Karzai bersedia untuk 

membuka dialog dengan beberapa anggota Taliban yang tidak mempunyai 

hubungan dengan kelompok Al-Qaeda atau agensi intelejen asing dengan maksud 

untuk menyatukan kembali mereka dalam lingkungan masyarakat Afghanistan.
14

 

Menurut pengamat, Taliban menjadi salah satu kunci utama dalam kemenangan 

pemilihan. Oleh karena itu Karzai berusaha merealisasikan inisiasi tersebut 

dengan salah satu tujuannya ialah mengumpulkan suara untuk pemilihan. 

Masyarakat Afghanistan meyakini untuk mengakhiri perselisihan dan 

peperangan yang terjadi di Afghanistan, diperlukan keterlibatan Taliban dalam 

negosiasi. Sejak 2006 Karzai telah berupaya melobi anggota-anggota kelompok 

Taliban untuk mengadakan pertemuan guna membahas kesepakatan perdamaian. 

Namun hal ini memang bukanlah hal yang mudah. Kelompok Taliban masih acuh 

terhadap tawaran pertemuan tersebut. Taliban tetap bersikukuh dengan pendapat 

                                                           
14

 CBC News, Taliban dialogue needes, 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
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mereka yang dengan tegas menyebutkan bahwa mereka tidak akan mau 

melakukan pertemuan guna membahas perdamaian dan negoisasi sampai seluruh 

pihak asing meninggalkan Afghanistan. Taliban juga menekankan bahwa mereka 

tidak akan tunduk terhadap rezim boneka Presiden Hamid Karzai.
15

 

Dalam keyakinan Pashtun mengenai nilai-nilai namuz (keharusan untuk 

membela kehormatan perempuan, keyakinan, dan tanah air), menjadi tak 

diragukan lagi jika menentang dengan tegas keberadaan campur tangan pihak 

asing seperti yang pernah terlihat dalam sejarah, Islam dan kebudayaan Pashtun. 

Dengan keyakinan yang dipegang teguh, mereka menilai bahwa tidak ada 

keuntungan yang akan didapat jika menerima tawaran pihak asing dan bahkan 

Karzai yang dianggap sebagai kaki tangan asing tidak akan dapat menngganti 

kerugian yang disebabkan oleh pihak asing di tanah air mereka.
16

 

Memiliki kesamaan suku dengan Taliban, yaitu Phastun, menimbulkan 

beberapa kesadaran persamaan identitas pada Karzai. Karzai merupakan sosok 

individu yang sangat melekat nilai-nilai kebudayaannya. Menurut penelitian, salah 

satu indikasi dari krakteristik kepemimpinan terdapat faktor pashtun didalamnya. 

Yang mana persentase terbesarnya ialah pemimpin yang memakai turban.
17

 

Banyak pemimpin-pemimpin Phastun menggunakan turban ketika ia ingin 

                                                           
15

Afghanistan: Drastic Changes for the Taliban, Op.cit. 
16

Brian Glyn Williams, Op.cit., hal. 19 
17

 Turban merupakan pakaian adat berasal dari Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Pakaian ini 

merupakan pakaian adat yang digunakan untuk para pria. Topi Turban merupakan salah satu 

simbol asli penduduk Afghanistan 
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mendaptkan respect dan perhatian dari kalangan Phastun lainnya. Karzai juga 

memakai turban sebagai simbol untuk persatuan nasional.
18

 

Seorang pemimpin dengan suku Phastun merupakan salah satu 

karakteristik utama dalam kepemimpinan dalam Afghanistan. Hal ini juga dapat 

dilihat saat pemilihan pemimpin pada masa transisi. Para tetua setuju dengan 

memberikan dukungan pada seorang pemimpin dengan suku Phastun. Phastun 

merupakan suku terbesar di Afghanistan. Secara otomatis Pemimpin dengan 

identitas sebagai suku Phastun akan memiliki dukungan yang lebih besar. 

Dikarenakan dukungan yang besar pula akan lebih memudahkan dalam 

mengorganisir kebijakan dan membuat keputusan.
19

 

Mayoritas pengikut Taliban merupakan suku Pashtun yang mana hanya 

akan mengakui seorang Pashtun sebagai pemimpinnya.
20

 Terpilihnya Karzai 

menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Afghanistan untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan dengan kelompok Taliban. Biddle dalam bukunya
21

 menyediakan 

rekomendasi untuk dapat menjaga kesuksesan perang Afghanistan, sebagai 

kekuatan internasional untuk dapat membantu orang-orang Afghanistan 

                                                           
18

 Ahmad Idrees Rahmani, Political Leadership in Afghanistan dalam 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/rgs_dissertations/RGSD300/RGSD371/RAND_RGS

D371.pdfdiakses pada 1 Juni 2017, pukul 08.15 WIB) 
19

 Bette dam,  Loc.Cit., hal. 162 
20

 Stephen H. Dawson, 2014, Detoxifying the Leadership Style of Hamid Karzai, Virginia Beach: 

Regent University hal. 4 dalam 

https://www.academia.edu/19527154/Detoxifying_the_Leadership_Style_of_Hamid_Karzai 

diakses pada 19 Mei 2017, pukul 08:07 WIB  
21

 Biddle, 2013,  Ending the war in Afganistan: How to avoid failure on installment plan, Foreign 

Affairs, 92(5), 49-58 dalam Detoxfying the Leadership Style f Hamid Karzai 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/rgs_dissertations/RGSD300/RGSD371/RAND_RGSD371.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/rgs_dissertations/RGSD300/RGSD371/RAND_RGSD371.pdf
https://www.academia.edu/19527154/Detoxifying_the_Leadership_Style_of_Hamid_Karzai
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menyadari demokrasi dalam kedamaian. Biddle percaya penyelesaian ini harus 

melalui negoisasi dengan Taliban, untuk dapat mewujudkan kedamaian.
22

 

Didorong untuk mewujudkan kedamaian dan kesatuan dalam Afghanistan 

membuat Karzai menginisiasi negosiasi untuk membentuk Peacetalk dengan 

Taliban. Niat ini disampaikan secara tegas dan menjadi salah satu prioritas 

penting Karzai dalam tahun terakhir kepemimpinannya semasa periode pertama. 

Setiap orang hampir percaya bahwa peperangan akan beakhir jika 

mengikutsetakan Taliban dalam negosiasi.
23

 Negosiasi dengan Taliban juga 

menjadi langkah yang penting dalam stabilitas dan masa depan Afghanistan. 

3.2.2  Islam 

Selain Phastun, islam juga menjadi nilai-nilai yang melekat dalam diri  

Karzai. Sebagai negeri muslim, Afghanistan dipandang menjadi markas para 

teroris. Sebagai dampak, Afghanistan menjadi target negara-negara Barat 

terutama Amerika. Akibat invasi tersebut Afghanistan memiliki image sebagai 

sarang dari para teroris. Pandangan ini yang ingin dirubah oleh Karzai. Bahwa 

orang-orang Afghanistan adalah orang-orang yang miskin dan menjadi korban 

dari perbuatan yang bukan mereka lakukan. 
24

 

Karzai percaya bahwa Taliban bukanlah bagian dari aksi teorisme yang 

terjadi pada 11 September 2001. Dalam interviewnya Karzai mengatakan jikapun 

ada anggota-anggota teroris seperti kelompok Al-Qaeda di Afghanistan, maka 

                                                           
22

Ibid.  hal.6 
23

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

needed-says-karzai-1.782454diakses pada 21 September 2016, pukul 12.30 WIB) 
24

Bette Dam, Loc.cit, hal. 33 

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


64 
 

jumlahnya akan sangat sangat sedikit. Menurut Karzai hal ini disebabkan oleh 

sulitnya datang ke Afghanistan, bahkan untuk hidup di Afghanistan pun akan 

lebih sulit.
25

 Berdasarkan persamaan suku Phastun dan islam yang saling dibagi 

antar Karzai dan Taliban, Karzai merasa penting untuk menarik Taliban kembali 

dibawah satu atap yang sama dalam kerukunan. Afghanistan merupakan negara 

kepemilikan untuk seluruh orang-orang Afghanistan. Sebagai rumah bagi orang-

orang Afghanistan dan Taliban sebagai bagian orang-orang Afghanistan disambut 

dengan baik.
26

 

Selama hampir 10 tahun Afghanistan menjadi target penyerangan 

pemberantasan teroris. Karzai selalu percaya dan berkata bahwa perlawanan 

terhadap tetoris bukan berada di desa-desa yang ada di Afghanistan, dan mereka 

bukan bagian dari orang-orang miskin Afghanistan. Operasi yang dilancarkan 

oleh Amerika Serikat memang tidak membuahkan hasil. Sebaliknya malah 

membawa kerugian banyak bagi Afghanistan. Melihat ini Karzai menegaskan 

bahwa sebagi muslim kita harus bersatu. Guardian dalam beritanya 

menyampaikan statement Karzai yaitu:
27

 

“In the Islamic countries Osama is respected person. I hope Muslims join 

with us after this killing and stand beside us against the American.” 
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Pernyataan ini mempertegas keyakinan Karzai bahwa  Taliban bukan 

bagian dari aksi terorisme. Taliban seharusnya bersatu dengan pemerintaahan 

Afghanistan dan tidak terpecah belah lagi. Mereka merupakan bagian dari 

Afghanistan dan seharusnya kembali dan saling bekerja sama dengan Afghanistan 

membangun keamanan nasional Afghanistan. 

3.3  Sistem Keyakinan Hamid Karzai 

Naluri dan kepribadian segi individual yang bersifat statik, namun 

berbanding terbalik dengan persepsi dan citra. Kedua hal ini bersifat dinamik, 

yang artinya gampang berubah. Persepsi seorang individu akan mudah untuk 

berubah tergantung keadaan yang ia temukan. Menurut Kenneth Boulding saat 

kita bereaksi terhadap dunia yang ada disekitar kita, pada kenyataannya kita 

bereaksi terhadap citra yang terbentuk tentang dunia itu. Sedangkan dunia nyata 

dan persepsi terhadap dunia tersebut bisa saja berbeda. Pada dasarnya seseorang 

akan bereaksi pada apa yang mereka ketahui. Informasi-informasi yang diterima 

akan sangat berpengaruh dalam pembentukan persepsi baru.
28

 

Ole R. Holsti dalam bukunya mengatakan untuk mengorganisasikan 

persepsi untuk panduan dalam sebuah perilaku, sistem keyakinan memiliki fungsi 

menetapkan tujuan dan mengarahkan preferensi. Kedua hal tersebut memiliki 

hubungan dengan proses pembuatan keputusan.
29

 Adapun Mohtar Mas‟oed juga 

menjelaskan bahwa proses pembuatan keputusan dianalogikan sebagai proses 
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yang membutuhkan informasi selengkapnya. Namun menurut teoritis persepsi, 

karena sekalipun informasi tersebut lengkap, hanya sebagian saja yang akan 

dipersepsi dan dipilih untuk diperhatikan. Interpretasi terhadap informasi akan 

tergantung pada sistem keyakinan dan citra pembuat keputusan.
30

 

 

Gambar 3.1  Hubungan antara Sistem Keyakinan dengan 

Pembentukan Persepsi Individu 

Sumber: Ole R.Hoslti, “The Belief System and National Images: A case Study”, dikutip 

dalamMohtar Mos‟oed, 1989, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan 

Toerisasi,Yogyakarta: hal. 21 

Informasi yang hadir dapat sesuai dengan sistem keyakinan seorang 

individu maupun sebaliknya. Nilai dan keyakinan yang dimiliki akan membantu 

untuk mengarahkan perhatian individu. Tugas citra akan menjadi penyaring 

stimulus tersebut. Jika informasi yang masuk terdapat pertentangan atau 
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perbedaan dalam sistem keyakinan dan citra, makan akan menimbulkan reaksi tak 

langsung berupa persepsi.
31

 

Dinamika perubahan yang terjadi dalam kelompok Taliban mendapatkan 

reaksi yg berbeda dari berbagai pihak. Sama halnya seperti Karzai sebagai 

seorang pemimpin. Kelompok Taliban yang pada dasarnya merupakan kelompok 

lawan dari Aliansi Utara mulai saling terbuka dan memiliki rencana untuk saling 

berdiskusi. Jika rencana perubahan itu terjadi makan kedua kubu besar yang ada 

di Afghanistan bersatu menjadi kelompok yang besar. Hal ini dapat 

meminimalisir peperangan dalam negeri namun juga bisa menjadi sebuah 

ancaman. Akan menjadi sebuah ancaman jika pemerintah tidak dapat mengatur 

dan bekerjasama dengan kelompok yang bersatu ini. 

Dalam kasus ini, penulis melihat adanya perubahan dalam sikap Karzai 

yang menilai adanya perubahan sikap Amerika Serikat, khususnya pada 

Administrasi baru yaitu Obama. Sikap Obama yang mengumumkan penarikan 

pasukan yang akan dilakukan pada tahun 2011 tanpa adanya pembicaraan terlebih 

dahulu membuat Karzai kecewa dan marah. Momen ini menjadi patokan bagi 

Karzai dalam inisiasinya untuk mengadakan Peacetalk. Taliban menjadi kunci 

penting dalam pedamaian di Afghanistan. Jika negoisasi dapat diwujudkan maka 

stabilitas negara akan dapat tercapai. Negoisasi memiliki harapan agar seluruh 

rakyat Afghanistan dari berbagai suku dalam bersatu dan tidak ada lagi kelompok 

oposisi pemerintahan yang mejadi ancaman besar dalam sebuah negara. 
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Adapula pula rencana pemilihan umum kedua presiden yang akan 

dilaksanakan pada 2009 menjadi sebuah kompetisi bagi para kandidat untuk 

mencari banyak pendukung. Masyarakat Afghanistan secara publik berkata 

mereka akan memilih untuk Taliban jika mereka bisa.
32

 Karzai mengejar untuk 

dapat memenangkan kepemimpinan di periode kedua. Taliban merupakan poin 

utama yang ingin diraih dalam mendapatkan suara dan dukungan. Beranjak dari 

adanya informasi tersebut, Karzai mengambil langkah cepat untuk menginisiasi 

sebuat peacetalk. Yang mana inisiasi ini disambut positive dari banyak pihak. 

Adanya Peacetalk ini membangun harapan perdamaian bagi orang-orang 

Afghanistan. 

Lalu dapat dilihat sistem keyakinan Karzai untuk dapat menganalisa 

bagaimana terjadinya perubahan sikap yang terjadi. Dibawah ini akan dibagi 

menjadi 3 fakta yang dimiliki Karzai dalam perubahan sikapnya : 

a. What has been ( yang telah terjadi ) 

Respon yang buruk yang diterima oleh Karzai dari administrasi 

Obama membentuk sebuah kekecewaan. Disisi lain Karzai mendapat 

desakan dari publik atas kurangnya aksi Karzai untuk menstabilkan 

keamanan dan perdamaian di Afghanistan. Melihat banyaknya warga sipil 

yang menjadi korban tak bersalah dalam perang di Afghanistan. 

pemerintahan Karzai dinilai kurang responsif dalam menangani masalah. 
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Tingkat kepercayaan masyarakat menurun dan semakin mendesak 

Karzai untuk segera menyelesaikan permasalahan dalam negeri. Untuk 

mendapatkan kembali legitimasi masyarakat Afghanistan Karzai 

melakukan perubahan dalam sikapnya. 

b. Is (yang sedang terjadi ) 

Kritik yang diberikan oleh Karzai menjadi semakin melengking 

dan membangun kemarahan Amerika Serikat. Kekecewaan Karzai 

diungkapkan pada Kai Eide yang mengatakan bahwa Amerika Serikat 

memperlakukan Afghaistan sebagai “serangga”. Kekhawatiran Karzai 

untuk mengurangi korban yang tidak disengaja selalu menjadi concern 

utamanya. General McChrystal mengatakan :
33

 

“It was the civilian casualties that drove him crazy” 

Untuk dapat menangani isu yang terjadi, Karzai membutuhkan 

support untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Amerika yang sudah 

dirasa bukan lagi menjadi teman yang dapat digantungkan membuat 

Karzai beralih mencari alternatif lain. Taliban yang dulunya merupakan 

musuh Karzai dinilai sebagai alternatif solusi. Tujuan untuk menstabilkan 

keamanan dan perdamaian Afghanistan juga akan lebih mudah untuk 

diciptakan jika Karzai memiliki support dalam negeri serta rakyatnya. 

Peacetalk dijadikan sebuah fokus untuk melakukan pendekatan terhadap 

Taliban 
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c. Will be (yang akan terjadi) 

Melakukan pendekatan terhadap Taliban dalam rangka untuk 

mendapatkan support dalam pemerintahan Karzai dan tidak lagi 

bergantung pada support dari Amerika Serikat yang sudah memiliki 

pandangan yang berbeda. Perubahan sikap ini bisa saja dapat berubah 

kembali seiring dengan perubahan persepsi dikemudian hari. Persepsi 

yang dapat berubah diikuti dengan faktor-faktor secara individual oleh 

decision maker. 

 

3.4  Perubahan Persepsi Karzai Terhadap Kelompok Taliban 

Persamaan nilai yang sama terkandung dalam kepercayaan Karzai dan 

Taliban menyadarkan bahwa mereka tidak seharusnya terpecah belah. Mereka 

harus saling bersatu untuk menjaga keamanan nasional Afghanistan dan melawan 

terorisme yang asalnya bukan merupakan bagian dari mereka. Suku Pashtun 

menjadi faktor yang kuat dalam menentukan citra kelompok Taliban. Berbagi 

suku yang sama menandakan terdapat nilai-nilai dasar yang sama. Karzai sangat 

menjunjung tinggi politik kesukuan dengan mengedepankan musyawarah dan 

selalu mempertimbangkan perbedaan-perbedaan suku yang ada.  

Karzai sangat berpegang teguh pada para pendapat tetua sebagai salah satu 

pertimbangan sikapnya. Phastun berperan penting mengapa Karzai percaya diri 

dalam menginisiasi Peacetalk. Karzai selalu menganggap Taliban sebagai seorang 

saudara. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan perbedaan yang ada, menurut Karzai 



71 
 

Peacetalk merupakan jalan terbaik. Kekerasan bukan lagi mejadi opsi utama. 

Karena hanya akan menimbulkan korban yang semakin banyak dan kebencian 

yang semakin sulit pudar. 

 Pasukan internasional yang bekerja di Afghanistan menyadari pentingnya 

agama dalam membentuk sebuah persepsi. Karzai percaya bahwa Muslim 

sebenarnya tidaklah membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Taliban website 

menampilkan Taliban sebagai penyelamat populasi Afghanistan, yang melepaskan 

cengkraman Barat. Fokus utama Taliban adalah mengusir keberadaan pihak asing 

di Afghanistan. Taliban mengembangkan gerakan lokalnya mengacu pada jihad 

global untuk membantu konflik di Ceko, Khasmir dan Palestina sebagai contoh 

penindasan umat Islam oleh orang-orang kafir. Taliban menggunakan agama 

dengan tujuan menyatukan umat Islam di seluruh dunia.
34

 

Pendekatan terhadap kelompok Taliban menjadi isu yang diperhatikan 

oleh Karzai dalam masa pemerintahannya. Menyadari penggunaan pendekatan 

militer kurang efektif dikarenakan banyaknya korban tak bersalah yang berjatuhan 

serta besarnya anggaran yang harus dikeluarkan utnuk memfasilitasi militer, 

Karzai beriniasiasi untuk membangun dialog dengan mengusung Peacetalk 

sebagai upaya alternatif lain. Nilai-nilai yang dimiliki oleh Karzai menjadi faktor 

berubahnya persepsi Karzai terhadap kelompok Taliban. Karzai dulunya 

menganggap Taliban sebagai kelompok yang kental akan kekerasan dengan 

seiring berubahnya persepsi Karzai terhadap Taliban, Karzai memandang Taliban 
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sebagai saudara sesama tanah air dan bukan sebagai sebuah ancaman. Karzai juga 

menyadari bahwa Taliban menjadi salah satu kunci utama dalam perdamaian di 

Afghanistan. Sehingga sangat perlu untuk merangkul Taliban guna membahas 

keamanan nasional Afghanistan. 

 Peran agama di masyarakat menjadi intensitas sepanjang sejarah 

Afghanistan. Keagamaan dan para tetua suku merupakan kelompok paling 

berpengaruh di luar pemerintahan formal. Dalam hal ini terlihat pentingnya kedua 

unsur tersebut dalam pemerintahan Afghanistan. Nilai kesukuan dan agama 

menjadi poin penting bagi Karzai dalam membentuk persepsi terhadap suatu 

keadaan. Dalam hal ini nilai kesukuan dan agama menjadi nilai yang penting 

dalam membentuk persepsi Karzai terhadap Taliban. Taliban bukan lagi dianggap 

sebagai kelompok yang harus dilawan melainkan kelompok yang perlu dirangkul 

guna terciptanya perdamaian absolut di Afghanistan. 

 Perubahan persepsi Karzai dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dimiliki 

menghasilkan sebuah output yaitu perubahan sikap Karzai. Perubahan sikap 

Karzai ini mengahsilkan Peacetalk sebagai bentuk perubahan. Peacetalk menjadi 

alat utama Karzai dalam upaya pendekatan terhadap kelompok Taliban. Peacetalk 

juga menjadi upaya untuk mengakhiri peperangan dan kekerasan di Afghanistan. 

Upaya ini diharapkan dapat tercapai guna menciptakan keamanan nasional dan 

membangun kepercayaan masyarakat Afghanistan terhadap pemerintahannya. 

 Perubahan sikap yang ditunjukkan dalam hal ini mengacu pada kelompok 

Taliban yang merupakan bagian Taliban dari awal yang berasal sebagian besar 
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dari suku Phastun. Karzai juga menekankan bahwa Peacetalk ditujukan bagi 

kelompok Taliban yang ingin diajak bersama-sama dalam membentuk perdamaian 

di Afghanistan. 

 Perubahan persepsi terhadap Taliban juga timbul akibat kontruksi persepsi 

baru yang dibangun Karzai terhadap Amerika serikat. Perubahan hubungan yang 

terjalin memberikan efek mengenai cara pandang baru Karzai terhadap Taliban. 

Karzai yang merasa bahwa Amerika Serikat bukanlah lagi sosok teman yang bisa 

diajak kerjasama dan memberika support yang berkelanjutan terhadap 

pemerintahan Karzai. Taliban yang merupakan musuh pada awalnya, mulai 

dirangkul oleh Karzai sebagai sumber support. Pendekatan terhadap Taliban juga 

akan lebih mudah mengingat Karzai dan Taliban memiliki identitas yang sama. 

Fakta yang terjadi membentuk kesadaran Karzai bahwa perlunya melakukan 

perubahan sikap terhadap kelompok Taliban. Tidak lagi menggunakan cara keras, 

melainkan pendekatan yang lebih lunak untuk mengajak kelompok Taliban 

bernegosiasi guna membangun dialog tentang stabilitas keamanan dan perdamaian 

Afghanistan serta mengembalikan legitimasi msyarakat terhadap pemerintahan 

Karzai. 


