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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) merupakan salah - 

satu pendatang baru dalam organisasi keamanan internasional yang 

menarik perhatian dunia. Bergabungnya dua kekuatan besar di Eurasia 

serta hadirnya negara-negara pecahan Uni Soviet dapat 

menggambarkan besarnya organisasi kemananan internasional ini. 

Masih kurangnya akademisi yang tergerak untuk mempelajari 

mengenai organisasi ini dapat didasari akan sedikitnya informasi serta 

minimnya pemberitaan media massa mengenai pergerakan organisasi 

SCO dalam dunia internasional. 

Organisasi keamanan yang berdiri semenjak tahun 2001 ini 

diawali oleh tergabungnya Uzbekistan kedalam organisasi The 

Shanghai Five yang telah berdiri lima tahun sebelumnya yang 

beranggotakan China, Rusia dan negara – negara di Asia tengah 

(Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan dan Kyrgyzstan).1 Awal mula 

terbentuknya SCO dapat dilihat kembali pada hubungan sino-rusia 

semenjak pada masa perang dingin yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat 

dari banyaknya perjanjian kerjasama diantara kedua negara dan juga 

                                                           
1 Stephen Aris, 2011. Eurasian Regionalism: The Shanghai Cooperation Organisation. Palgrave 
Macmillan. Dan Alyson J. K. Bailes, Pál Dunay, Pan Guang & Mikhail Troitskiy, 2007. The Shanghai 
Cooperation Organization. SIPRI Policy Paper No. 17 
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adanya perang perbatasan antara China dan Rusia di akhir tahun 

1960an. Kembali membaiknya hubungan kedua negara tersebut berkat 

adanya perjanjian Good-Neighborliness and Friendly Cooperation 

hingga pada akhirnya dapat membentuk organisasi regional The 

Shanghai Five yang merupakan cikal bakal dari SCO.2 

Sebagai negara yang diprediksikan menjadi The Emerging 

Superpower abad ke 21 ini, China tertarik untuk mengembangkan 

kerjasama dengan kekuatan besar tetangganya, yakni Rusia.3 Hal ini 

direalisasikan melalui kerjasama keamanan SCO yang melibatkan 

negara-negara di Asia Tengah. Semenjak awal Rusia dan China telah 

menjadi penggerak utama dari organisasi regional ini dikarenakan 

wilayah territorial, kapabilitas ekonomi, kemampuan militer serta 

status kenggotaan tetap mereka dalam dewan keamanan PBB.4 Negara 

China sendiri memiliki pengaruh besar dalam keanggotaan SCO yang 

dibuktikan dengan penggunaan Kota Shanghai sebagai nama 

organisasi ini. 

Runtuhnya Uni Soviet, ancaman radikalisasi Islam dan 

terorisme menjadi faktor penting dalam segi keamanan antar negara 

anggota SCO. Sebagai contoh dari bagaimana Uzbekistan, Tajikistan 

dan Kyrgyzstan mendapat pasokan senapan dan rompi anti peluru untuk 

                                                           
2 Chen Qimao, 1999. Sino-Russian relations after the break-up of the Soviet Union dalam Russia 
and Asia: The Emerging Security Agenda. Oxford University Press Inc, New York, hal. 288 
3 Major H.A. Hynes, 1998. China: the Emerging Superpower diakses dari 
http://www.fas.org/nuke/guide/china/doctrine/0046.htm pada 26 Mei 2013. 
4 Stephen Aris. Op Cit.,  

http://www.fas.org/nuke/guide/china/doctrine/0046.htm
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pasukan pengamanan khusus dari Russia dan China serta latihan militer 

bersama juga menjadi agenda rutin negara-negara anggota SCO untuk 

menguji pertahanan militer mereka.5 

Dengan bergabungnya kekuatan besar dunia kedalam satu 

organisasi ini juga memicu reaksi dari negara-negara Barat. Walaupun 

ada yang beranggapan bahwa SCO merupakan sebuah bentuk 

organisasi internasional model baru dengan berlandaskan kerjasama di 

semua bidang (tidak hanya keamanan tapi juga politik, ekonomi, dan 

budaya) namun disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa SCO 

merupakan calon tandingan dari NATO dan Uni Eropa yang ditujukan 

untuk melawan unilateralisme AS.6 Anggapan ini berdasarkan dari 

pendapat para ilmuan HI bahwa sebuah aliansi Sino-Rusia akan 

menjadi tandingan baru dari kekuatan Amerika Serikat dan Uni Eropa. 

Penulis lebih menekankan pembahasan dalam kepentingan 

keamanan pemerintah China yang tidak lagi hanya dilatar belakangi 

oleh bagaimana Amerika Serikat dapat masuk dan turut berperan dalam 

segi keamanan di wilayah Asia (Amerika Serikat turut menyebarkan 

pengaruhnya di Asia dengan menjadi security umbrella bagi Jepang 

dan Korea Selatan) namun juga bagaimana keamanan China juga 

dipengaruhi oleh hubungan ekonomi antar negara-negara anggota SCO 

                                                           
5 Ariel Cohen, 2001. The Arms Trade Flourishes in Central Asia, diakses dari 
http://www.eurasianet.org/departments/business/articles/eav090501.shtml pada 30 Oktober 
2014. 
6 Marc Lanteigne, (2010). Security, strategy and the former USSR: China and the Shanghai 
Cooperation Organisation dalam Handbook of China’s International Relations. Routledge, 
London, hal. 166. 

http://www.eurasianet.org/departments/business/articles/eav090501.shtml
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yang berpotensi akan adanya intervensi dari negara asing (turut 

masuknya Amerika Serikat dalam perdagangan minyak dan gas bumi 

di Laut Kaspia).7  

Dalam banyak hal, China dan negara-negara anggota SCO telah 

menemukan beberapa alasan untuk mengimbangi kekuasaan Amerika 

Serikat dan pengaruhnya di dunia internasional setelah masa perang 

dingin. China, Russia dan negara anggota SCO sering kali berada di 

sisi berlawanan dari Amerika Serikat pada banyak isu-isu global dan 

regional sehingga hal ini dapat menyatukan mereka dalam organisasi 

keamanan SCO.  

1.2. Rumusan Masalah 

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang penelitian 

diatas maka penulis dapat mengambil perumusan masalah yang akan 

dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini ialah “bagaimana 

kepentingan keamanan China melalui kerjasama Shanghai 

Cooperation Organization (SCO)?” 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis berharap dapat 

menganalisis hubungan antar anggota SCO dalam peningkatan 

keamanan China serta bagaimana Shanghai Cooperation Organization 

                                                           
7 Jonathan Bailey, 2007. Great Power Strategy in Asia: Empire, culture and trade, 1905–2005 
Routledge, New York, Hal. 136 - 140 
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sebagai suatu bentuk implementasi New Security Concept bagi China 

dan mengetahui indikator-indikator keamanan China dan pengaruhnya 

dalam peningkatan keamanan pemerintah China melalui kerjasama 

Shanghai Cooperation Organization. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1.3.2.1.Manfaat Akademis 

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

konstribusi dalam perkembangan disiplin ilmu Hubungan 

Internasional, baik secara teori maupun konsep dari kajian penelitian 

ini khususnya kerjasama China dengan negara-negara anggota 

Shanghai Cooperation Organization sehingga dapat dijadikan bahan 

referensi bagi yang memiliki kajian yang berhubungan dengan kajian 

ini sendiri. 

1.3.2.2.Manfaat Praktis 

Secara praktis penulis berharap penelitian ini dapat menjadi 

suatu bahan acuan dalam meneliti konsep – konsep mengenai 

hubungan pemerintah China dengan anggota Shanghai Cooperation 

Organization dan dapat digunakan dalam penerapan konsep dan teori 

di lapangan serta sebagai salah satu syarat untuk pembuatan tugas akhir 

dalam menempuh ujian siding strata satu (S-1) pada jurusan Hubungan 

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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1.4.  Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu penulis menggunakan tulisan yang 

memiliki tema dan alat analisa yang mirip dengan kajian permasalahan 

oleh penulis. Tulisan pertama yang akan digunakan ialah tesis dari 

Zekđ Furkan Küçük berjudul Shanghai Cooperation Organization And 

Its Role In Chinese Foreign Policy Towards Central Asia8 yang dalam 

penelitiannya bertujuan untuk menguji Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) sebagai organisasi regional dan bagaimana 

perannya pada kebijakan dari China terhadap Asia Tengah. Dalam 

penelitiannya peneliti menyatakan bahwa Asia Tengah menjadi 

penting bagi China karena SCO sebagai organisasi keamanan, telah 

berubah menjadi sebuah organisasi multi purpose dan telah mulai 

menduduki tempat penting dalam kebijakan China terhadap Asia 

Tengah. Sehingga pada akhirnya SCO menjadi suatu instrumen yang 

sangat efektif bagi China untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya, 

meningkatkan pengaruh dan memecahkan masalahnya di wilayah 

tersebut. 

Tulisan selanjutnya jurnal dari Margareta Erline Debata Raja 

dengan judul Kepentingan Rusia Dalam Pembentukan Shanghai 

Cooperation Organization9 yang menjelaskan dalam pembentukan 

                                                           
88 Zekđ Furkan Küçük. 2009. Shanghai Cooperation Organization and Its Role in Chinese Foreign 
Policy towards Central Asia. Thesis, Department of EurAsian Studies Middle East Technical 
University, Ankara, Turkey. 
9 Margareta Erline Debata Raja. 2013. eJournal Ilmu Hubungan Internasional Unmul, diakses dari 
http://ejournal.hi.fisip-unmul.org pada 30 Mei 2016. 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.org/
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SCO, Rusia memiliki kepentingan yang terdiri dari kepentingan 

nasional dan kepentingan internasional. Adapun kepentingan nasional 

Rusia dalam pembentukan SCO terdiri dari: kepentingan ekonomi, 

kepentingan politik dan keamanan, kepentingan ideologi dan 

kepentingan internasional untuk melindungi warganya, wilayahnya, 

dan memelihara sistem politiknya dari ancaman dan pengaruh negara 

lain. 

Tulisan ketiga merupakan jurnal dari Radityo Dharmaputera 

berjudul Diskursus Identitas dalam Politik Luar Negeri - Persepsi 

Rusia dan China terhadap Pengembangan Kerjasama Shanghai 

Cooperation Organization10 yang menjelaskan bagaimana upaya 

China untuk membawa SCO lebih dekat dengan integrasi ekonomi, 

namun disisi lain Rusia selalu mencoba memaksakan pada kerjasama 

politik dan militer. Ketidakharmonisan ini berada di puncaknya ketika 

Rusia memutuskan untuk menciptakan Collective Security Treaty 

Organization (CSTO) daan Eurasian Economic Association ketika 

Cina memutuskan untuk tidak mendukung Rusia selama Perang Rusia–

Georgia.  

Dalam tulisan ini peneliti mencoba untuk menganalisis dampak 

dari wacana identitas di kedua negara terhadap persepsi mereka satu 

                                                           
10 Radityo Dharmaputera, 2010. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Unair diunduh dari situs 
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Diskursus%20Identitas%20dalam%20Politik%20Luar%20Neger
i%20-
%20Persepsi%20Russia%20dan%20China%20terhadap%20Pengembangan%20Kerjasama%20Sha
nghai%20Cooperation%20Organization.pdf pada 29 mei 2016. 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Diskursus%20Identitas%20dalam%20Politik%20Luar%20Negeri%20-%20Persepsi%20Rusia%20dan%20Cina%20terhadap%20Pengembangan%20Kerjasama%20Shanghai%20Cooperation%20Organization.pdf
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Diskursus%20Identitas%20dalam%20Politik%20Luar%20Negeri%20-%20Persepsi%20Rusia%20dan%20Cina%20terhadap%20Pengembangan%20Kerjasama%20Shanghai%20Cooperation%20Organization.pdf
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Diskursus%20Identitas%20dalam%20Politik%20Luar%20Negeri%20-%20Persepsi%20Rusia%20dan%20Cina%20terhadap%20Pengembangan%20Kerjasama%20Shanghai%20Cooperation%20Organization.pdf
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Diskursus%20Identitas%20dalam%20Politik%20Luar%20Negeri%20-%20Persepsi%20Rusia%20dan%20Cina%20terhadap%20Pengembangan%20Kerjasama%20Shanghai%20Cooperation%20Organization.pdf
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sama lainnya dan bagaimana proses yang mempengaruhi kebijakan 

luar negeri mereka dalam SCO.  

Penelitianan terdahulu yang terakhir ialah skripsi dari Edwin 

Hutomo Putera yang berjudul kebijakan energy security China 

terhadap Asia tengah melalui SCO periode 2001-200911 yang lebih 

menekankan pada peran China dalam memaksimalkan kepentingannya 

di Asia Tengah melalui SCO terkait dengan kebutuhan nasional energi 

migas China. Dalam analisanya peneliti melihat bahwa adanya 

kerjasama antar negara dalam SCO dilakukan sebagai langkah strategis 

China dalam memprjuangkan kepentingan China di Asia Tengah 

terhadap sumber daya alam negara – negara Asia tengah terutama 

migas yang menopang industrialisasi China yang semakin 

berkembang. Sementara bagi Asia Tengah sendiri berharap dengan 

adanya SCO dapat membantu memberikan keamanan regional dan 

ekspansi pasar negara – negara di Asia Tengah itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Edwin Hutomo Putera, 2011. Kebijakan energy security China terhadap Asia tengah melalui 
SCO periode 2001-2009. Skripsi jurusan hubungan internasional UPN “Veteran” Jakarta. 
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1.1.3 Tabel Posisi Penelitian 

NO 

JUDUL DAN 

NAMA 

PENELITI 

JENIS 

PENELITIAN DAN 

ALAT ANALISA 

HASIL 

1. Thesis : Shanghai 

Cooperation 

Organization And 

Its Role In Chinese 

Foreign Policy 

Towards Central 

Asia 

 

 

Oleh: Zekđ Furkan 

Küçük 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Regionalisme 

1. Asia Tengah adalah 

penting bagi Beijing 

karena banyak alasan 

seperti energi, 

hubungan komersial, 

menyeimbangkan berat 

Amerika Serikat dan 

keamanan Daerah 

Otonomi Xinjiang. 

2. SCO merupakan 

instrumen yang sangat 

efektif bagi China 

untuk melaksanakan 

kebijakan-

kebijakannya, 

meningkatkan 

pengaruh dan 

memecahkan 

masalahnya di wilayah 

Asia Tengah 

2. Jurnal :  

Kepentingan Rusia 

Dalam 

Pembentukan 

Shanghai 

Cooperation 

Organization 

 

 

Oleh : Margareta 

Erline Debata Raja  

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Teori Kepentingan 

Nasional 

 

Teori Kepentingan 

Internasional 

 

1. Dalam pembentukan 

Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) 

Rusia memiliki 

kepentingan yang 

terdiri dari kepentingan 

nasional dan 

kepentingan 

internasional 

2. Kepentingan 

pembentukan SCO 

untuk melindungi 

sumber daya ekonomi 

dari minyak dan gas di 

Laut Kaspia dari 

pengaruh kontrol dan 

dominasi negara-

negara lain bahwa AS 

dan Uni Eropa dan 

meminimalkan gerakan 

separatisme dan 

ekstremisme, serta 

perluasan pengaruh 



10 
 

AS, NATO dan Uni 

Eropa di Asia Tengah 

3. Jurnal : Diskursus 

Identitas dalam 

Politik Luar 

Negeri - Persepsi 

Rusia dan China 

terhadap 

Pengembangan 

Kerjasama 

Shanghai 

Cooperation 

Organization 

 

 

Oleh: Radityo 

Dharmaputera 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Identitas nasional, 

Kebijakan Luar 

Negeri 

1. Kebijakan luar negeri 

Rusia dan Cina adalah 

diskursus pragmatic 

nationalist yang 

kemudian 

membedakan 

kebijakan luar negeri 

Rusia dan China adalah 

bagaimana kedua 

negara melihat dan 

mempersepsikan 

identitas mereka 

tersebut. 

4. Skripsi : 

 

Kebijakan energy 

security China 

terhadap Asia 

tengah melalui 

SCO periode 

2001-2009 

 

 

Oleh :  

Edwin Hutomo 

Putera 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Energy Security, 

Organisasi 

Internasional. 

 Peran China dalam 

memaksimalkan 

kepentingannya di Asia 

Tengah melalui SCO 

terkait dengan 

kebutuhan nasional 

energi migas China 

5. Skripsi : 

 

Peningkatan 

Keamanan China 

Melalui 

Kerjasama 

Shanghai 

Cooperation 

Organization 

(SCO) 

 

 

Oleh : 

Risky Annas 

Rahman 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Keamanan Militer, 

Comprehensive 

Security. 

 Dengan adanya 

kerjasama SCO, China 

dapat meningkatkan 

keamanan regional di 

Asia Tengah maupun 

domestiknya. 

Peningkatan keamanan 

militer China terkait 

akan kepentingan 

China dalam upayanya 

memberi pengaruh 

terhadap NATO dan 

Uni Eropa. 
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1.5. Landasan Konseptual 

1.5.1. Konsep Keamanan 

Keamanan menurut Barry Buzan dalam pendekatan ini 

dilandasan oleh keamanan (security) yang dapat diartikan sebagai 

bebasnya suatu negara atas suatu ancaman tertentu atau kemampuan 

oleh suatu negara dan masyarakatnya dalam mempertahankan 

identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka terhadap 

kekuatan-kekuatan tertentu yang dianggap bertentangan (hostile). 

Melalui konsep ini memperluas pandangan mengenai studi 

keamanan, tidak hanya membahas keamanan militer dan negara 

namun juga membahas mengenai keamanan dalam aspek sosial, 

ekonomi, dan juga keamanan individu. Menurutnya, keamanan 

memiliki tujuan untuk meraih kebebasan dari ancaman di samping 

kemampuan negara dan masyarakat menjaga identitas independen 

serta integritas fungsional melawan pemaksaan akan perubahan. 

Garis yang paling mendasar dari konsep keamanan adalah 

kebertahanan (survival).12 

Keamanan yang dimaksud di dalam pendekatan ini 

mencakup keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan 

lingkungan yang saling terkait dalam interaksinya. Poin keamanan 

militer itu sendiri menurut Barry Buzan mencakup interaksi antar 

                                                           
12 Barry Buzan, People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-
Cold War Era, ECPR press 1991 hal.295 
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dua tingkat dan kekuatan yaitu kemampuan defensif dan persepsi 

militer mengenai intensi masing-masing pihak.13  

Masalah-masalah keamanan dapat muncul apabila terjadi 

tindakan peningkatan kekuatan militer oleh suatu negara, dan 

pendekatan yang demikian apabila dilakukan secara terus menerus 

pada gilirannya dapat menimbulkan apa yang disebut dilema 

keamanan. Dilema keamanan ini dapat terjadi apabila peningkatan 

kapabilitas pertahanan dan keamanan dipersepsikan sebagai 

ancaman dan petunjuk sikap bermusuhan oleh pihak lain. Demikian 

suatu reaksi atas aksi yang dilakukan suatu pihak akan menimbulkan 

reaksi yang baru dari pihak lain. 

Keamanan nasional merupakan salah satu kepentingan vital 

suatu negara, untuk mempertahankannya maka suatu negara 

bersedia untuk menggunakan segala macam cara termasuk dengan 

menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankannya. Definisi 

keamanan nasional menurut Sam C. Sarkeisen “..the confidence 

held by the great majority of the nation’s people that the nation has 

the military capability and effective policy to prevent its adversaries 

from effectively using force in preventing the nation’s persuit of it’s 

national interest.”14  

                                                           
13 Barry Buzan, Idem hal.295 
14 Sam C. Sarkesian (1998). U.S. National Security: Policy Makers, Process, and Politics dalam 
Aleksius Jemadu, Politik Global dalam Teori dan Praktik, Graha Ilmu 2008, hal. 141 
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National Interest atau kepentingan nasional itu sendiri 

menurut T. May Rudy adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai 

sehubungan dengan kebutuhan negara yang dicita-citakan.15 Dalam 

hal ini kepentingan nasional China yang relatif tetap dan sama 

dengan negara lainnya yaitu keamanan (security) dan kesejahteraan 

(prosperity) yang juga menjadi suatu dasar dalam merumuskan atau 

menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.  

Dalam National Defense Policy China tahun 2008 yang 

merupakan laporan resmi pemerintah China pada pertahanan 

nasional dan strategi militer menyatakan bahwa kebijakan 

pertahanannya murni defensif.16 Lebih lanjut China menyebut 

strategi militernya sebagai pertahanan aktif (Active Defence) yaitu 

mematuhi prinsip‐prinsip operasi defensif, self defense, dan 

menyerang apabila telah diserang terlebih dahulu oleh musuh.17  

Tujuan dari keamanan nasional China sendiri terdiri atas 

lima tujuan strategis, yaitu: keamanan pemerintahan (regime 

security), integritas teritorial (territorial integrity), persatuan 

                                                           
15 T. May Rudy, 2002. Study Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang 
dingin, Refika Aditama, Bandung, hal 116 
16 .. China is unswervingly taking the road of peaceful development, unswervingly carrying out its 
policies of reform and opening-up and socialist modernization, unswervingly pursuing an 
independent foreign policy of peace and a national defense policy solely aimed at protecting its 
territory and people, and endeavoring to build, together with other countries, a harmonious 
world of enduring peace and common prosperity. 
17 “China's National Defense in 2008”, Information Office of the State Council of the People's 
Republic of China January 2009, Beijing. 
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nasional (national unification), keamanan maritim (maritime 

security), dan stabilitas regional (regional stability).18  

Menurut Buzan, sekuritisasi (securitization) memiliki 

penekanan utama pada upaya-upaya mentransformasi isu tertentu 

menjadi bagian dalam isu keamanan melalui upaya politisasi yang 

ekstrim. Dalam sekuritisasi ini terdapat beberapa tahap dasar yakni 

memahami siapa yang melakukan sekuritiasi (securitizing actor), 

isu apa yang disekuritisasi (existential threat), untuk siapa 

sekuritisasi dilakukan (referent object), serta mengapa, dengan hasil 

apa, dan dalam kondisi apa sekuritisasi dilakukan.19 

Dalam hubungan kerjasama regional SCO, China 

mengaplikasikan konsep keamanan tersebut serta adanya cita-cita 

kemanan nasional China dalam stabilitas regional sehingga dapat 

terus memperkuat pertahanan nasional China dan regionalnya dan 

optimalisasi militer dengan tetap dalam posisi bertahan aktif (Active 

Defence). 

Kebijakan Keamanan 

China 

Lama (Era Perang 

Dingin) 

Baru (Pasca Perang 

Dingin) 

Politik Tertutup Terbuka 

Nilai Confusian & Sun Tzu 
Confusian & Sun 

Tzu 

Pendekatan Militer 
Diplomasi & 

Kerjasama 

Persepsi Ancaman Blok Perang Dingin Hegemoni AS 

                                                           
18 M. Taylor Fravel (2008). China's Search for Military Power, The Washington 
Quarterly, 31:3, Massachusetts, hal 126-127 
19 Barry Buzan, 1991. Idem 
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Lingkungan Bipolar Multi-Polar 

Konsep Keamanan Tradisional Non-Tradisional 

 

1.5.2.  Comprehensive Security 

Problematika keamanan menjadi suatu hal yang tidak dapat 

terelakkan lagi di masa kini. Dalam perjalanannya, selalu terjadi 

adanya pergesekan dan pertentangan antara individu atau negara 

yang ada sehingga upaya untuk membebaskan dari segala bentuk 

ancaman-ancaman oleh kekuasaan negara. Demi menjaga 

perdamaian dan kebebasan umat manusia dari musuh-musuhnya 

maka dilakukanlah segala macam upaya termasuk penggunaan 

kekuatan (power) dalam melindungi diri mereka. 

Kerjasama keamanan bisa dilakukan melalui perjanjian 

unilateral, bilateral, atau multilateral. Perjanjian tersebut juga dapat 

dilakukan secara implisit atau eksplisit.20 Keamanan komprehensif 

sendiri dapat diterjemahkan sebagai "the pursuit of sustainable 

security in all fields (personal, political, economic, social, cultural, 

military, environmental) in both the domestic and external spheres, 

essentially through cooperative means." Aspek-aspek ini mencakup 

seperti "deterrence, power balancing and military strategy" yang 

                                                           
20 Jeffrey A. Larsen and James J. Wirtz (2009). Arms Control and Cooperative Security, Lynne 
Rienner, London hal 2-3 dikutip dalam review, Lebovic, J. H. (2011), Cooperation in International 
Security. International Studies Review, 13: 488–494. 
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secara tradisional ada dalam kerangka geo-politik keamanan suatu 

negara, hubungan antar negara dan kekuatan militer. 

Konsep comprehensive security inilah yang 

memperjuangkan "human security" dalam menggantikan kerangka 

pemikiran yang masih berpijak pada keamanan "state-centrism" 

yang meninggalkan faedah keamanan secara simetrik, yang 

merefleksikan adanya ketidakamanan yang dihadapi umat manusia 

baik secara individual, kelompok maupun masyarakat yang bersifat 

kompleks dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti 

halnya persoalan makanan, tempat tinggal, lapangan kerja, 

kesehatan, keamanan umum dan HAM yang jauh kaitannya dari 

aspek negara lain sebagai aktor dan kekuatan militer itu sendiri. 

Dalam perkembangannya, keamanan komprehensif ini akan 

dikaitkan dengan isu "non-traditional security" atau keamanan non-

tradisional yang mengarah pada tidak adanya suatu ancaman 

keamanan militer tradisional. Keamanan non-tradisional ini dapat 

dilihat pada permasalahan lingkungan hidup, kemanusiaan, 

perdagangan, hingga isu demokrasi. Hingga akan muncul isu human 

security yang pada dasarnya merupakan bagaimana permasalahan 

keamanan tidak lagi merupakan suatu konsep yang dibentuk, 

disususun dan ditetapkan oleh negara melainkan kembali kepada 

hakikat manusia sebagai manusia sebenarnya yang membutuhkan 
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perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk ancaman apapun 

baik dari sisi institusi maupun alam. 

Konsep keamanan komprehensif akan selalu berkaitan erat 

dengan human security karena pendekatan ini tidak hanya melihat 

dari segi militer saja namun juga dari segi non-militer. Human 

security dapat diartikan sebagai upaya untuk meindungi individu 

dari ancaman-ancaman (threats) yang dapat merusak integeritasnya 

sebagai manusia maupun terhadap aspek kepememilikan individu 

tersebut. Barry Buzan dalam People, States and Power menyatakan 

bahwa “…in order to exert influence and to carry out its internal 

and international objectives'. Security, in an objective sense, 

measures the absence of threats to acquired values, in a subjective 

sense, the absence of fear that such values will be attacked.”21  

Dengan berakhirnya perang dingin yang juga mengakhiri 

akan ancaman perang nuklir namun tanpa menghapus akan 

eksistensi dari senjata nuklir itu sendiri. Kenyataan inilah yang 

menuntut adanya keamanan komprehensif. Definisi keamanan 

komprehensif ialah sebagai keamanan yang tidak hanya meliputi 

dimensi militer saja namun juga secara multidimensional, politik, 

ekonomi, sosial, budaya, agama, juga ilmu pengetahuan dan 

teknologi.22  

                                                           
21 Barry Buzan (1991), Ibid 
22 Habib, Hasnan. (1995). Lingkungan Internasional dan Ketahanan Nasional dalam Ichlasul Amal 
dan Atmadidy Armawi, ed., Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional 
hal.313 
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Setiap dimensi yang terliputi dapat menjadi suatu sumber 

ancaman terhadap keamanan tersebut. Permasalahan militer sudah 

tentu diselesaikan secara militer, sementara permasalahan sektor 

politik diselesaikan dengan penekanan pada hubungan kekuasaan, 

status pemerintahan, dan pengakuan. Begitu pula dalam 

permasalahan dari sektor ekonomi yang dapat diselesaikan melalui 

hubungan perdagangan, produksi, dan keuangan; sektor sosial 

mengenai hubungan identitas kolektif; serta dalam lingkup 

lingkungan mengenai hubungan antara aktivitas manusia dan 

biosfer. Konsep keamanan inilah menjadi penting dalam 

menghadapi beberapa ancaman keamanan teritorial dan ancaman 

keamanan dalam negeri. 

Dalam kasus ini dapat kita lihat dalam agenda Shanghai 

Cooperation Organization (SCO) yang pada awalnya dibentuk 

untuk mengurangi ketegangan keamanan diantara negara-negara di 

wilayah Asia Tengah, dengan menyediakan mekanisme negosiasi 

dan penyelesaian masalah mengenai konflik perbatasan dan 

ancaman militer dari luar. Namun pada saat ini, fokus utama SCO 

telah melakukan perluasan dengan adanya aspek “three evil” dan 

peluasan kerjasama ekonomi, diplomasi serta budaya antar negara 

anggota SCO.23 Shanghai Cooperation Organization tidak hanya 

                                                           
23 Zhao Huasheng. ‘The Shanghai Cooperation Organisation at 5: Achievements 
and Challenges Ahead.’ China and Eurasia Forum Quarterly, no.4 2005 dalam Stephen Aris, 2011. 
Eurasian Regionalism: The Shanghai Cooperation Organisation. Palgrave Macmillan hal.28 
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melawan aspek terorisme, ekstremisme dan separatisme namun 

dalam bidang kerjasama lainnya juga telah dibangun untuk 

menyelesaikan masalah-masalah keamanan non-tradisional. 

1.6. Metodologi Penelitian 

1.6.1. Variabel Penelitian dan Level Analisis 

Peneliti menentukan variabel penelitian yang dalam penelitian 

ini menggunakan dua variabel independen dan variabel dependen. 

Variabel penelitian diguankan agar dapat membantu peneliti 

menganalisa suatu fenomena atau masalah. Variabel independen ialah 

varabel yang digunakan untuk menjelaskan tingkah laku dari variabel 

dependen, sedngkan variabel dependen adalah variabel yang tingkah 

lakunya akan dianalisa lebih lanjut oleh peneliti. Dalam penelitian ini 

variabel independennya ialah kerjasama Shanghai Cooperation 

Organization dalam keamanan China dan variabel dependennya ialah 

kepentingan keamanan China. 

Level analisis yang peneliti gunakan ialah level dimana unit 

analisanya merupakan negara–bangsa sedangkan unit eksplanasinya 

menggunakan sistem regional & global maka unit ekspalanasinya 

menjadi lebih tinggi dan menggunakan level analisis induksionis. 
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Unit Analisa 

 

1.6.2.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah eksplanatif 

deskriptif, dimana bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang belum 

diketahui dari hubungan antar variabel yang diteliti sehingga 

menghasilkan hipotesis dan hasil penelitian ini dapat digunakan 

penguji untuk menguji kebenaran dari hipotesis tersebut. 

1.6.3. Teknik Analisa Data 

Peneliti menggunakan metode eksplanatif, yakni penelitian 

yang memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena yang diangkat.24 

Sehingga analisa data menggunakan teknik deduksi dimana data 

mengenai fenomena diteliti dan diujikan dengan teori sebagai dasar 

analisa dalam penelitian dan membantu pembentukan hipotesa. 

 

                                                           
24 Christine Marlow. 2001. Research Methods for Generalist Social Work (3rd Ed.). CA: 
Wadsworth, hal.33 
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1.6.4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan sebuah studi pustaka. Teknik 

pengumpulan data menggunakan studi pustaka ini menggunakan 

data-data sekunder, yaitu data yang telah diolah oleh orang lain 

dalam bentuk dokumen baik tulis maupun verbal serta publikasi 

melalui jurnal, ebook dan data yang valid untuk dijadikan sumber.25 

Dari sumber-sumber tersebutlah yang selanjutnya oleh peneliti 

dijadikan referensi untuk mendukung penelitian ini. 

1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliti berusaha hanya membatasi penelitian pada ruang 

lingkup di Asia Tengah namun peran besar SCO menjadi inter-

regional dalam masalah keamanan. Peneliti juga membatasi 

penelitian hanya pada Pemerintah China tanpa harus menganalisa 

keseluruhan anggota negara di dalam organisasi SCO. Selain itu 

bahasan ini berada pada level regional dan batasan waktu yang 

peneliti tetapkan ialah semenjak terbentuknya SCO pada tahun 2001 

hingga tahun 2015 yang menandai bergabungnya India dan Pakistan 

secara resmi dalam keanggotaan permanen SCO. 

1.7. Argumen Pokok 

Keamanan merupakan pokok dasar dari kerjasama Shanghai 

Cooperation Organization yang berdiri semenjak tahun 2001 

                                                           
25 Rianto Adi. 2004. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, hal.57 
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beranggotakan China, Rusia, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan dan 

Kyrgyzstan.26 Serta pada tahun 2015 India dan Pakistan masuk sebagai 

anggota permanen organisasi kemanan SCO ini. Melalui beberapa 

rangkaian penjelasan di latar belakang, penulis menyimpulkan hasil 

sementara sebagai argumen dasar skripsi ini yaitu bagaimana 

peningkatan militer China melalui kerjasama Shanghai Cooperation 

Organization (SCO)?  

Pertama melalui bergabungnya China dalam kerjasama 

Shanghai dapat menjadi satu langkah awal untuk menggerakkan 

kepentinganya di kawasan regional khususnya Asia Tengah. 

Kepentingan ini dapat dilihat dari beberapa anggota yang masuk ke 

kerjasama Shanghai seperti Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan dan 

Kyrgyzstan yang berada di kawasan Asia Tengah.  

Kemudian yang kedua adalah bagi China kerjasama 

Shanghai Cooperation Organization ini agar dapat mengamankan 

situasi di regional Asia Tengah maupun Domestiknya. Pengaruh ini 

dikarenakan adanya keinginan China untuk meniadakan ancaman-

ancaman keamanan tradisional maupun non-tradisional di regional 

tersebut. Dalam sektor tradisional ini terdapat kerjasama latihan 

gabungan secara rutin dengan negara anggota Shanghai 

Cooperation Organization, pendidikan dan pelatihan pertukaran 

                                                           
26 Stephen Aris, 2011. Ibid 
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militer (training exchanges), penjualan senjata (arms sales) serta 

peningkatan budget dan industri militer China.  

Ketiga, bagi China dengan kerjasama Shanghai Cooperation 

Organization yang juga melibatkan penyelesaian ancaman non-

tradisional tersebut sehingga dapat meminimalkan gerakan separatisme 

dan ekstremisme di perbatasan wilayah negaranya dengan Asia Tengah. 

Pembentukan SCO ini ditujukan demi memastikan terjaminnya 

keamanan antara China dengan negara-negara di Asia Tengah 

tercapai.  

Melalui tiga asumsi dasar tersebut, penulis berargumen 

bahwa peningkatan militer China setelah bergabung dalam 

Shanghai Cooperation di tahun 2001 memberikan dapat positif 

kepada peningkatan keamanannya. Melalui adanya ketiga aspek 

tersebut dapat menjadi bahan indikator penulis dalam melihat 

peningkatan keamanan militer yang diterapkan oleh China dalam 

kerjasama Shanghai Cooperation Organization.  

1.8. Sistematika Penulisan 

 

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian 

terdahulu, landasan konseptual, metodologi penelitian, argumen 

pokok dan sistematika penulisan. Dalam penelitian ini terdapat 

landasan konseptual sebagai kerangka yang menjawab serta 
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menganalisis pertanyaan penelitian ini. Selain itu penulis juga 

menguraikan metode penelitian yang digunakan serta 

mengidentifikasi dua variabel dan level analisa yang dibuktikan 

dalam penelitian ini. 

 

BAB II : Sejarah Pembentukan Shanghai Cooperation Organization 

(SCO) 

2.1 Konstelasi Politik Internasional di Asia Tengah 

2.2 Struktural dan Perkembangan Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) 

2.3 Peran Dan Keterlibatan China Dalam Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) 

 

BAB III : Agenda Politik Dan Kepentingan China Di Asia Tengah 

3.1 Kepentingan China Dalam Organisasi Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) Di Asia Tengah 

3.2 Agenda Kerjasama China Dalam Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) 

3.3 Bentuk - Bentuk Ancaman Terhadap China di Asia Tengah. 

 

BAB IV : Kerjasama Shanghai Cooperation Organization (SCO) 

Sebagai Media Peningkatan Keamanan China 
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4.1. Peran Strategis Shanghai Cooperation Organization (SCO) Dalam 

Peningkatan Keamanan China. 

4.2. Perkembangan Keamanan China Pasca Bergabung Dengan 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) 

BAB V : Penutup 

5.1. Kesimpulan 

5.2. Saran 


