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BAB II 

SEJARAH PEMBENTUKAN SHANGHAI COOPERATION 

ORGANIZATION (SCO) 

 

 

Pada bab II ini peneliti mencoba menjelaskan akan konstelasi politik yang 

terjadi di Asia Tengah, isu-isu politik serta latar belakang terbentuknya organisasi 

keamanan Shanghai Cooperation Organization (SCO) yang dimulai dari 

bagaimana berdirinya organisasi tersebut. Bab ini juga menjelaskan Struktural dan 

Perkembangan Shanghai Cooperation Organization (SCO) dan perkembangannya 

dari tahun 2001 hingga 2015 hingga bagaimana kepentingan dan peran serta 

keterlibatan China dalam Shanghai Cooperation Organization (SCO) itu sendiri.  

2.1. Konstelasi Politik Internasional di Asia Tengah 

Dalam usaha negara-negara di regional Asia Tengah untuk kembali stabil 

pasca lepas dari Uni Soviet, mereka berusaha untuk memperbaiki berbagai aspek 

di dalam negeri seperti layaknya negara-negara satelit lainnya. Situasi keamanan di 

Asia Tengah tidak akan pernah lepas dari pengaruh negara-negara besar yang turut 

memiliki kepentingan di Asia Tengah. Negara-negara big power ini seringkali 

menjadikan kepentingannnya sebagai sebuah ‘permainan’ politik di regional 

tersebut. 
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2.1.1. Isu – Isu Politik di Regional Asia Tengah 

Sebagai suatu regional dengan sumber alam yang sangat melimpah 

terutama dari sumber-sumber energi, tidak heran apabila Asia Tengah menjadi 

rebutan dari negara-negara besar di dunia. Baik Amerika Serikat, Eropa, Russia 

dan China sendiri menginginkan adanya relasi dengan Asia Tengah untuk dapat 

menguasai hasil alamnya. Hal inilah yang menjadikan Asia Tengah memiliki 

potensi yang besar untuk mendapat campur tangan dari pihak luar.28  

Negara-negara di Asia Tengah yang kenyataannya sebagai bekas 

negara satelit Uni Soviet membuat pihak Russia tidak ingin melepaskan sphere 

of influence-nya di tempat ini sehingga Russia selalu berusaha untuk tetap 

memiliki kekuasaan di Asia Tengah melalui campur tangan dalam berbagai isu. 

Sedangkan Amerika Serikat dengan alasan demokrasi akhirnya turut 

serta masuk di Asia Tengah setelah kejadian 9/11. Kawasan Asia Tengah selalu 

dianggap berpotensi terpengaruh jaringan Taliban dan Al-Qaeda karena 

ketidakstabilan sosial masyarakat lokal yang masih mengalami kemiskinan dan 

maraknya perdagangan narkoba maupun perdagangan manusia. Dengan 

menggunakan isu terorisme inilah menjadi salah satu alasan dalam tindakan-

tindakan Amerika Serikat untuk melakukan intervensi maupun pencapaian 

hubungan tertentu. Pendekatan Amerika Serikat terhadap Asia Tengah ini juga 

tidak lepas dari ambisi aspek ekonomi Amerika Serikat yang mulai tertarik pada 

minyak dan sumber energi lain di regional Asia Tengah. Selain pengaruh besar 

                                                           
28 Dugis, Vinsensio, 2015. Focusing on Central Asia III: Security & Power Politics in the Region 
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Rusia dan Amerika Serikat, terdapat pula pendekatan yang dilakukan oleh 

negara-negara besar lainnya, seperti China dan Jepang yang turut 

merencanakan adanya pengaliran minyak dari Asia Tengah untuk kebutuhan 

industri China dan Jepang.29 

2.1.2. Hubungan China dan Russia Dalam Isu Politik di Asia 

Tengah 

 

Tidak dapat dipungkiri China dan Russia telah menjadi penggerak 

utama dari organisasi keamanan regional ini. Sebagai negara besar di kawasan 

Eurasia dan memiliki kekuasaan lebih dibandingkan dengan negara-negara 

kecil seperti Kazakhstan dan Uzbekistan. China juga merupakan Negara dengan 

wilayah terluas, penduduk terbanyak, GDP terbesar, dan anggaran militer 

terbesar dalam SCO.30  

Bergabungnya dua kekuatan besar dunia ke dalam satu organisasi ini 

juga menjadi pemicu reaksi dari negara-negara Barat. Pada umumnya ada dua 

reaksi umum yang muncul dari ahli-ahli Hubungan Internasional di Barat yaitu 

anggapan bahwa SCO merupakan sebuah bentuk organisasi internasional model 

baru dengan berlandaskan kerjasama di semua bidang (tidak hanya keamanan 

tapi juga politik, ekonomi, dan budaya) dan anggapan lain bahwa SCO 

merupakan calon tandingan dari NATO dan Uni Eropa serta ditujukan untuk 

melawan unilateralisme AS, China juga memang telah sepakat untuk melawan 

                                                           
29 Dugis, Vinsensio, 2015. Idem. 
30 http://www.academia.edu/9766640/Shanghai_Cooperation_Organization_SCO 
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unilateralisme Amerika Serikat dan mendesak dunia yang lebih multipolar 

pasca Perang Dingin. Selain itu, kerjasama militer dalam kerangka SCO telah 

dimulai sejak tahun 2003 ketika SCO menyelenggarakan latihan militer 

bersama terkait penanganan terorisme yang juga melibatkan Russia serta 

anggota SCO yang lain. 

Namun, kebijakan luar negeri China terkait dengan perkembangan 

kerjasama SCO ini tidak semulus yang dianggap oleh banyak pihak. Beberapa 

kasus bisa menggambarkan bahwa China mulai mengambil jalan yang berbeda. 

Dalam kerangka kerjasama militer misalnya, Peace Mission 2005 seakan 

dilakukan sebagai sebuah latihan tunggal. Sementara Peace Mission 2007 

nyaris gagal karena China menolak latihan bersama dalam kerangka kerjasama 

SCO dan Collective Security Treaty Organization (CSTO). Isu perluasan 

anggota juga menjadi contoh ketika China berseberangan jalan, dimana China 

menolak rencana perluasan keanggotaan tersebut.31 

Kebijakan China terkait perkembangan kerjasama SCO ini berkaitan 

dengan identitas negara, China merupakan negara dengan kondisi kultur yang 

berbeda dimana adanya diskursus nilai-nilai kultural ini dalam masyarakat yang 

akhirnya membentuk persepsi negatif antar negara yang cenderung selalu 

curiga. China selama ini kental dengan nuansa Konfusianisme yang dianggap 

mewarnai kebijakan luar negeri China. China menganggap penting perlakuan 

Barat terhadap mereka di era Opium Wars dahulu dan menganggap bahwa 

sejarah perlakuan buruk Barat ini memicu mereka agar tidak lagi mendapatkan 

                                                           
31 Ibid 
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perlakuan yang sama. Walaupun kebijakan luar negeri China berbeda-beda 

mulai era Mao sampai era Hu Jintao, namun ada satu prinsip yang tetap ada, 

yang didasarkan pada pengalaman buruk di masa lalu, bahwa China tidak boleh 

sampai tertinggal dari negara-negara Barat karena bila hal itu terjadi lagi maka 

penindasan dan perlakuan buruk yang diterima China di masa lalu akan terulang 

kembali. 

China di bawah pemerintahan Hu-Wen untuk mengarahkan 

pengembangan SCO ke arah kerjasama ekonomi. China juga mengarahkan 

SCO agar tidak menjadi sebuah aliansi militer dan organisasi militeristik. 

Keengganan China untuk ikut serta di awal program Peace Mission 2007 juga 

menunjukkan bahwa China tidak terlalu bersemangat dengan prospek 

kerjasama militer antara SCO dengan CSTO. Yang paling baru, ketidaksediaan 

China, dalam kerangka SCO, mendukung invasi Rusia ke Georgia merupakan 

sinyal bahwa China memang tidak menginginkan SCO dibawa ke ranah aliansi 

militer.32 

Sehingga pemerintah China menganggap dirinya adalah korban dari 

tekanan dan penindasan Barat dan oleh karenanya mereka bertekad untuk tidak 

membiarkan hal tersebut terulang kembali. Untuk itulah kemudian mereka 

bertindak pragmatis dengan mengutamakan kepentingan-kepentingannya agar 

tidak tertinggal dari negara-negara lain. 

                                                           
32 Ibid 
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2.1.3. Proses Pembentukan Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) 

Gambar 2.1. Negara – Negara Anggota dan Observer Shanghai Cooperation 

Organization (SCO)33 

 

Organisasi ini di prakarsai oleh China dan beranggotakan Rusia serta 

negara-negara di Asia Tengah yang terdiri atas Kazakhstan, Tajikistan, 

Uzbekistan dan Kyrgyzstan. Organisasi keamanan ini telah berdiri semenjak 

tahun 1996 dengan nama The Shanghai Five, hingga secara resmi masuknya 

Uzbekistan sebagai negara anggota pada tahun 2001 menandai awal mula 

terbentuknya SCO. Dalam perkembangannya hingga pada tahun 2015, SCO 

telah memperluas jaringan keamanan di regional dengan menambah dua 

negara anggota baru yakni India dan Pakistan yang akan secara resmi menjadi 

                                                           
33Center for Security Studies, ETH Zurich, CSS Analyses in Security Policy No. 66, December 2009 
Dalam Stephen Aris, 2011. Eurasian Regionalism: The Shanghai Cooperation Organisation. 
Palgrave Macmillan hal.4 
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negara anggota permanen SCO pada tahun 2017 mendatang dalam SCO 

Summit di Astana, Kazakhstan.34 

Organisasi kemanan yang diinisasi oleh China dengan 

mengikutsertakan Russia sebagai partner ini dapat ditelusuri dari 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.35 

Beberapa faktor penting dalam terbentuknya organisasi SCO ini dapat 

ditelusuri dari semenjak runtuhnya Uni Soviet pada tanggal 26 Desember 1991 

dan terdapatnya kepentingan pemerintah China untuk menyelesaikan 

permasalahan konflik perbatasan Sino-Soviet yang berujung pada perjanjian 

Sino-Soviet Border Agreement yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak 

pada bulan Februari 1992 serta terbentuknya negara-negara baru eks-Uni 

Soviet di Asia Tengah (Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan) yang 

berbatasan langsung dengan wilayah barat laut China sangat rentan akan 

ancaman radikalisasi Islam dan terorisme lintas batas.36 

                                                           
34Muhammad Munir "Outcome Of SCO Summit" dalam http://www.ipripak.org/outcome-of-sco-
summit/ diakses tanggal 21/8/2016 
35 Chen Qimao, 1999. Op Cit; 
36 Cheng J.Y.S, 2011. The Shanghai Co-operation Organisation: China's Initiative in Regional 
Institutional Building. Journal of Contemporary Asia, 41(4) hal. 632-656. Dalam Gisela Grieger, 
2015. China's leading role in the Shanghai Cooperation Organisation. European Parliamentary 
Research Service hal.2 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564367/EPRS_BRI(2015)564367_EN
.pdf diakses tanggal 22/8/2016 
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Keterlibatan China di Asia Tengah pada awalnya terutama didorong 

oleh isu-isu yang berkaitan dengan keamanan perbatasan antara dirinya dan 

beberapa negara Asia Tengah serta oleh keinginan untuk mencapai stabilitas 

di provinsi minoritas (seperti provinsi muslim Xinjiang), sehingga interaksi 

Beijing dengan Asia Tengah saat ini berfokus pada isu-isu yang berkaitan 

dengan energi dan keamanan energi. Sedangkan pada tingkat keamanan 

regional, China mendapat penegasan kembali perlawanan SCO terhadap 

"Three Evil Forces" yaitu terorisme, separatisme, dan ekstrimisme. Beijing 

khawatir kerusuhan Uighur di provinsi barat jauh Xinjiang, di mana suku Han 

telah menghadapi kekerasan sporadis dari separatis Uighur dan marah dengan 

apa yang mereka lihat sebagai upaya penghapusan budaya setempat. Saat 

Amerika Serikat menarik diri bantuan militer dari daerah tersebut, para 

pemimpin Asia Tengah takut unsur-unsur ekstremis akan beralih ke barat laut 

untuk menciptakan medan pertarungan baru, sementara Beijing khawatir 

bahwa terorisme di negara-negara itu akan mempengaruhi ke Xinjiang dan 

mendorong gerakan separatis Uighur. Mereka berharap SCO dapat mengisi 

kekosongan yang ditinggalkan oleh penarikan AS.37 

Di sisi yang lain, Rusia tetap tegas menentang kehadiran militer China 

di kawasan Asia Tengah dan menolak untuk mendukung rencana Beijing pada 

tahun 2005 untuk membangun pangkalan militer di Uzbekistan dan 

Kyrgyzstan. Sementara Beijing harus menyerah pada rencananya untuk 

membuka pangkalan di Asia Tengah saat itu, tidak dapat dikesampingkan 

                                                           
37 Ibid 
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bahwa peningkatan kerjasama militer dan penurunan saling tidak percaya 

antara China dan negara Asia Tengah, bisa terjadi di masa depan mendukung 

Asia Tengah untuk pendirian pangkalan militer China di Asia Tengah. 

Kerjasama militer Asia China-Tengah selama beberapa tahun terakhir telah 

meningkat, sekalipun cukup terbatas dengan negara-negara seperti Mongolia 

dan Afghanistan.38 

The Shanghai Five terbentuk saat tiga negara baru eks-Uni Soviet yaitu 

Kazakhstan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan menjadi peserta dalam negosiasi 

perjanjian negosiasi perbatasan dengan China dan Russia pada bulan April 

1996. Hingga satu tahun kemudian ditandatanganinya perjanjian Mutual 

Reduction of Armed Forces in the Border Area yang ditandatangani di Moscow 

menjadi titik dimana kelima negara itu disebut Shanghai Five.  

Hingga pada Summit 1998 di Almaty, Kazakhstan pada 11 Mei, 

Shanghai Five tidak hanya berorientasi pada perjanjian perbatasan namun juga 

berfokus pada ancaman yang berkembang pada saat itu, seperti ekstremisme 

agama, separatisme etnis dan munculnya terorisme. Dengan adanya pertemuan 

Shanghai Five Summit di Bishkek, Kyrgyzstan pada Agustus 1999 maka 

disahkanlah pembentukan dari badan pusat anti-terrorisme dan juga secara 

bertahap membuat institusi dan lembaga lembaga lainnya yang melibatkan 

perdana menteri dan pejabat pemerintah antar anggota Shanghai Five yang 

                                                           
38 Ibid 



35 
 

bertanggung jawab untuk kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan publik, 

penjaga perbatasan dan penegakan hukum.39 

Hal-hal ini menjadi penggerak bagi negara-negara di regional Eurasia 

untuk saling berkerjasama dalam segi keamanan terlebih bagi pemerintah 

China yang menanggap keamanan nasionalnya akan terancam dengan 

keberadaan bibit-bibit radikalisasi Islam dan terorisme di wilayah 

perbatasannya. Terlebih dengan keberadan grup separatisme di sekitar 

perbatasan China dengan negara-negara Asia Tengah (Kyrgyzstan, 

Kazakhstan, dan Tajikistan) sehingga China berusaha untuk mencegah 

masuknya kelompok terorisme asing dan radikalisasi Islam ke dalam daerah 

otonomi Uighur Xinjiang di wilayah barat laut China. 

Jika dilihat dari populasi penduduk asli yang bermukim di Xinjiang 

adalah mayoritas beragama Islam terutama suku Uighur. Mereka memiliki 

hubungan sejarah, etnis, budaya, bahasa dan agama sangat erat dengan suku-

suku asal Turki. Adanya pengaruh dari kelompok separatis seperti Eastern 

Turkistan Islamic Movement (ETIM) dan Turkistan Islamic Party (TIP) yang 

berada di negara-negara Asia Tengah yang berbatasan langsung dengan 

Xinjiang menjadi suatu alasan China untuk mempertahankan keamanan 

nasionalnya melalui sarana SCO.40 

                                                           
39 Amalendu Misra, ‘Shanghai 5 and the emerging alliance in Central Asia: the closed society and 
its enemies’, Central Asia Survey 20(3), (September 2001), pp. 305–321; Ding Jianwei and Zhao 
Bo, Jiandai Yilai Zhongguo Xibei Bianjiang Anquan Wenti Yanjiu [Contemporary Study on Security 
Issues in China’s Northwestern Frontier ] (Beijing:Minzu Chubanshe, 2006), pp. 189–194 dalam 
Jing-Dong Yuan, Journal of Contemporary China (2010), 19(67), November, 855–869 
China’s Role in Establishing and Building the Shanghai Cooperation Organization (SCO). 
40 Gisela Grieger, 2015. China's leading role in the Shanghai Cooperation Organisation. European 
Parliamentary Research Service hal.3 
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Pada Tahun 2001 merupakan tahun dibentuknya Shanghai Cooperation 

Organization, hal ini merupakan sejarah penting dalam perpolitikan 

internasional khususnya di Asia Tengah, Shanghai Cooperation Organization 

merupakan Organisasi Keamanan yang cukup berhasil dalam membrantas 

tindak separatis, terorisme, dan extremisme di Asia tengah, dan mengamankan 

wilayah-wilayah penting di berbagai daerah di negara anggota.  

SCO juga berhasil memetakan berbagai macam kerjasama antar 

anggota SCO yang multipolar dan saling menguntungkan yang meningkatkan 

pendapatan-pendapatan negara-negara anggotanya dari bidang perdagangan 

dan investasi disbanding organisasi regional Asia Tengah lainnya. Shanghai 

Cooperation Organization mampu menekan pengaruh-pengaruh AS di Asia 

tengah, seperti yang diharapkan Rusia dan China sebelum dibentuknya SCO 

seperti saat ini yang semenjak awal terbentuknya organisasi ini, Rusia dan 

China telah menjadi penggerak utama dikarenakan oleh besarnya wilayah 

territorial, kapabilitas ekonomi, kemampuan militer serta status kenggotaan 

tetap mereka dalam dewan keamanan PBB.41 

Negara China sendiri memiliki pengaruh sangat besar dalam 

keanggotaan SCO yang dibuktikan dengan penggunaan Kota Shanghai sebagai 

nama organisasi ini dan menjadi pelopor utama dalam pembentukan SCO. 

Untuk tetap menjaga stabilitas di wilayahnya dari pengaruh luar seperti three 

evil forces yang semakin berkembang, China kemudian menjalin hubungan 

                                                           
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564367/EPRS_BRI(2015)564367_EN
.pdf diakses tanggal 22/8/2016 
41 Stephen Aris. Op Cit.,  
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kerjasama dengan sejumlah negara-negara Asia Tengah dan sekitarnya. 

Kerjasama ini bermula pada forum dialog Shanghai Five yang kemudian 

dikembangkan dengan mekanisme yang lebih baik dalam sebuah organisasi 

regional Shanghai Cooperation Organization (SCO). Keterlibatan China 

dalam organisasi regional ini tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan yang 

ingin dicapai. Kerjasama dalam kerangka multilateral ini memungkinkan 

China berperan lebih aktif dan menghindari konflik dengan negara-negara Asia 

Tengah, serta tetap menjaga kepentingannya. 

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 yang berpotensi akan adanya intervensi dari 

negara asing (turut masuknya Amerika Serikat dalam perdagangan minyak dan 

gas bumi di Laut Kaspia).42  

Banyak kepentingan Amerika Serikat di daerah Asia Tengah yang 

belum terwujud seperti membuat menegakkan demokrasi, masyarakat terbuka 

berdasarkan asas pasar bebas, supremasi hukum, dan menghormati hak asasi 

manusia (HAM). Serta adanya proyek AS untuk menghubungkan Asia Tengah 

                                                           
42 Jonathan Bailey, 2007. Great Power Strategy in Asia: Empire, culture and trade, 1905–2005 
Routledge,New York, Hal. 136 - 140 
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ke Afghanistan dan Pakistan melalui "New Silk Road" juga telah gagal lepas 

landas dikarenakan adanya China sebagai penerima utama dari sumber daya 

energi di kawasan Asia Tengah. 

Lebih penting lagi, Asia Tengah saat ini ditengah-tengah pergeseran 

geopolitik yang mengurangi kemampuan negara-negara Barat untuk 

mempengaruhi perkembangan di sana. Peran besar China dan Rusia muncul 

dengan adanya organisasi SCO yang turut serta didalam bidang ekonomi, 

politik, dan keamanan utama di kawasan Asia Tengah dan posisi ekonomi 

unggul China sebagai mitra dagang dan sebagai pemberi pinjaman bagi negara 

di Asia Tengah. Dinamika pergeseran ini akan membuat Asia Tengah kurang 

ramah bagi pengaruh AS dalam upaya pembangunan, integrasi ekonomi 

regional, dan promosi nilai-nilai Barat.43 

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, 

Russiadan 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. 

 

 

                                                           
43 Richard Sokolsky dan Paul Stronski, How Much Should the United States Still Care About 
Central Asia? http://www.eurasianet.org/node/76981 
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2.2.  Struktural dan Perkembangan Shanghai Cooperation Organization 

(SCO) 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) memiliki nama resmi dalam 

bahasa Mandarin 上海合作组织 Shànghǎi Hézuò Zǔzhīdan dan nama resmi 

dalam bahasa Russia Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 

dibaca Shankhayskaya Organizatsiya Sotrudnichestva (ShOS) merupakan 

organisasi keamanan militer di regional Eurasia yang berdiri semenjak tahun 

2001. 

2.2.1. Struktur Dan Program Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) 

Dalam perkembangannya sebagai organisasi regional SCO 

merupakan perlanjutan dari The Shanghai Five yang memiliki design 

struktur yang jelas serta memiliki tugas kelembagaan masing-masing. 

Dalam struktur organisasinya, terdapat suatu design kerangka kelembagaan 

yang berfungsi sebagai mekanisme dalam koordinasi dan komunikasi atar 

kelembagaan didalamnya. Desain kerangka ini juga berfungsi menjadi suatu 

pemisah dalam berbagai tingkat kerjasama antar pemerintah dan birokrasi 

yang berfungsi secara permanen dari negara-negara anggota SCO. 
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Gambar 2.2. Struktur Organisasi Shanghai Cooperation Organization 

(SCO)44 

 

 

The Council of Heads of State atau Dewan Kepala Negara adalah 

pengambil keputusan tertinggi dalam struktur organisasi SCO. Dewan Kepala 

Negarabertemu pada SCO summits yang diselenggarakan setiap tahunnya 

disalah satu ibu kota negara-negara anggotanya.  Dalam Piagam SCO, lokasi 

penyelenggaraan untuk SCO summits ini diurutan melaluipenulisan nama 

negara-negara anggota dengan bahasa Russia. Piagam tersebut juga 

menyatakan bahwa Council of Heads of Government atau Dewan Kepala 

Pemerintahan akan bertemu setiap tahunnya di tempat yang telah diputuskan 

oleh anggota dewan. Dewan Menteri Luar Negeri juga mengadakan pertemuan 

tingkat tinggi satu bulan sebelum SCO summit setiap tahunnya.  

Susunan Dewan Kepala Negara pada SCO Summit pada tahun 2015 di 

Ufa, Russia yang terdiri atas Vladimir Putin (Russia), Xi Jinping (China), 

                                                           
44Stephen Aris, 2011. Eurasian Regionalism: The Shanghai Cooperation Organisation. Palgrave 
Macmillan hal.21 
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Nursultan Nazarbayev (Kazakhstan), Almazbek Atambayev (Kyrgyzstan), 

Emomalii Rahmon (Tajikistan) serta Islam Karimov (Uzbekistan).45 

Dewan Kepala Pemerintahan ialah dewan tertinggi kedua dalam 

organisasi SCO. Dewan ini yang menyelengarakan SCO summitsetiap 

tahunnya di mana para anggota akanmembahas masalah kerja sama 

multilateral. Dewan ini juga yang menyetujui besarnya anggaran dalam 

organisasi SCO.Dewan Kepala Pemerintahan saat ini terdiri atas Temir 

Sariyev (Kyrgyzstan), Kokhir Rasulzoda (Tajikistan), Shavkat Mirziyoyev 

(Uzbekistan), Li Keqiang (China), Karim Massimov (Kazakhstan) dan Dmitry 

Medvedev (Russia). 

Dewan Menteri Luar Negeri juga mengadakan pertemuan rutin sebulan 

sebelum SCO summit di mana akan membahas tentang situasi internasional 

kontemporer dan bagaimana interaksi SCO dengan organisasi internasional 

lainnya. The Council of National Coordinators atau Dewan Koordinator 

Nasional memiliki tugas untuk mengkoordinasikan kerjasama multilateral 

antara negara-negara anggota dalam piagam SCO. Sekretariat SCO adalah 

badan eksekutif utama organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana dari 

keputusan organisasi dan keputusan, membuat dokumen proposal (deklarasi 

dan agenda), menyimpan dokumen bagi organisasi SCO, mengatur kegiatan 

khusus dalam SCO, serta mempromosikan dan menyebarkan informasi SCO. 

Seketariat SCO terletak di kota Beijing, China. 

                                                           
45 SCO-Russia Media Guidebook. Participants In The SCO Heads Of State Council Meeting dalam 
http://en.sco-russia.ru/for_media/20150707/1013514338.html diakses tanggal 20/10/2015. 
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Struktur Anti-Teroris Regional atau The Regional Anti-Terrorist 

Structure (RATS) berkantor pusat di Tashkent, Uzbekistanialah bagian 

permanen dari SCO yang berfungsi untuk meningkatkan kerjasama dari 

negara-negara anggota terhadap terorisme, separatisme dan ekstremisme. 

Kepala Struktur Anti-Teroris Regional dipilih untuk jangka waktu tiga tahun. 

Dari setiap negara anggota juga diwajibkan untuk mengirimkan perwakilan 

tetap dalam Struktur Anti-Teroris Regional ini. 

2.2.2. Perkembangan Shanghai Cooperation Organization Tahun 

2001 -2015 

 

Dalam perjalanannya semenjak didirikannya pada tahun 2001 

mengalami beberapa fase perkembangan yang signifikan, terbagi atas 

tiga bagian yaitu tahap awal pengembangan institusi pada tahun 2001 

hingga 2004, lalu dilanjutkan oleh tahap pengembangan dan perluasan 

agenda di tahun 2004 hingga tahun 2007 dan pada tahun 2007 hingga 

tahun 2010 masuk pada tahap yang berfokus dalam pengimplementasian 

agenda bersama anggota SCO.46  

Perkembangan organisasi ini dilakukan secara setiap tiga tahun 

oleh penulis dikarenakan dengan adanya perkembangan SCO yang 

signifikan dalam pengimplementasian agendanya dalam rentang waktu 

tiga tahun tersebut sehingga kita dapat memfokuskan agenda apa 

sajakah yang dilakukan dalam kurun waktu tersebut. 

                                                           
46 Stephen Aris, 2011. Op Cit; 
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2.2.2.1.Tahun 2001 – 2004: Tahap Pengembangan Institusi 

 Walaupun telah didirikan secara resmi pada tahun 2001, Shanghai 

Cooperation Organization (SCO) membutuhkan waktu dua tahun untuk 

dapat meresmikan dan diberlakukannya institusi organisasi SCO secara 

legal dalam SCO Charter pada 19 September 2003. Pada tahun 2004 

SCO secara formal memperkenalkan lembaga birokrasi fungsional 

permanennya dalam upacara inaugurasikantor Sekretariat SCO di 

Beijing, China dan kantor Struktur Regional Anti-Teroris atau Regional 

Anti-Terrorist Structure (RATS) di Tashkent, Uzbekistan. 

2.2.2.2. Tahun 2004 – 2007: Tahap Pengembangan Agenda 

 Saat diresmikannya Sekretariat dan Regional Anti-Terrorist 

Structure (RATS) pada tahun 2004 menjadi titik dimana mulai 

dikembangkannya agenda – agenda resmi Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) untuk menanggulangi “three evils” yakni 

terrorisme, separatisme dan ekstremisme. Pembentukan Regional Anti-

Terrorist Structure (RATS) pada tahun 2004 menjadi salah satu bukti 

nyata akan keseriusan SCO untuk menanggulangi masalah ini.  Pada 

saat yang sama, fokus akan permasalahan keamanan SCO tidak hanya 

tertutup pada pada agenda pemberantasan “three evils" namun juga 

berkembang dengan memasukkan beberapa non-traditional 

threatkedalam agenda seperti kerjasama dalam pemberantasan 

organized crime dan peredaran narkotika dan juga melakukan latihan 
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militer gabungan dengan skala besar bersama negara – negara anggota 

SCO. 

2.2.2.3. Tahun 2007 – 2010: Tahap Pelaksanaan Agenda 

 Semenjak akhir 2007 para ilmuan melihat akan adanya perubahan 

dalam organisasi SCO yang lebih berfokus pada pengimplementasian 

agenda – agenda dan program yang sudah ada. Hal ini disebabkan oleh 

adanya krisis keuangan global yang memaksa SCO agar menggunakan 

dana yang ada untuk pelaksanaan proyek yang telah ada dan mencoba 

untuk mencari dana tambahan untuk membantu negara – negara anggota 

yang terkena dampak krisis. 

 Beberapa agenda keamanan yang telah dilakukan Organisasi 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) pada tahap ini dapat dilihat 

pada berhasilnya SCO dalam menahan menyebarnya konflik dan tetap 

menjaga keamanan dan stabilitas regional. Salah satunya ialah konflik 

perang saudara di Afghanistan dengan Taliban yang berhasil ditahan 

penyebarannya. Dapat dikatakan apabila tidak ada SCO di Asia Tengah 

maka kemungkinan besar Taliban akan terus menyebar ke utara dan 

konflik akan terus menyebar ke negara – negara tetangga.47 

 

                                                           
47Pan Guang, "The SCO’s Success in Security Architecture", The Architecture of Security in the 
Asia-Pacific (2009), hal.33-34 
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2.2.2.4.Tahun 2010 – 2015: Tahap Penambahan Anggota 

 Semenjak akhir 2010 para ilmuan melihat akan adanya perubahan 

dalam organisasi SCO yang lebih berfokus pada pengimplementasian 

agenda – agenda dan program yang sudah ada.  Pada bulan Juni 2010, 

SCO menyetujui prosedur mengakui anggota baru, meskipun anggota 

baru belum diterima. Beberapa negara, bagaimanapun, berpartisipasi 

sebagai pengamat, yang di antaranya telah menyatakan minatnya untuk 

menjadi anggota penuh di masa depan. Manuever dari negara Iran untuk 

bergabung dengan organisasi telah banyak dikemukakan oleh para 

ilmuan akademisi HI. Pada awal September 2013 Perdana Menteri 

Armenia Tigran Sargsyan mengatakan dalam pertemuannya dengan 

mitranya dari China bahwa Armenia ingin mendapatkan status 

pengamat di SCO. Kecuali untuk Afghanistan, pengamat sedang 

bergerak ke arah yang diberi status anggota penuh. Sementara itu, pada 

tahun 2012 Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Nepal dan Sri 

Lanka mengajukan status pengamat dalam organisasi. Mesir dan Suriah 

juga telah diajukan untuk status pengamat, sementara Mesir, Israel, 

Maladewa dan Ukraina telah mengajukan status mitra dialog48  

 Hingga pada 24 Mei 2016, setelah pertemuan menteri luar negeri 

negara anggota SCO di Tashkent, menteri luar negeri Uzbekistan 

mengumumkan bahwa kepala negara anggota SCO akan 

                                                           
48 "Azerbaijan intends to become SCO observer". Trend News Agency. Baku, Azerbaijan. 10 
February 2015 

http://en.trend.az/azerbaijan/society/2362634.html


46 
 

menandatangani secara resmi bergabungnya India dan Pakistan pada 

SCO Summit mendatang di Tashkent.  Keanggotaan India di SCO 

sendiri akan menambah kekuatan yang besar untuk organisasi ini, 

khususnya dengan latar belakang adanya krisis dalam ekonomi 

internasional dan kurangnya permintaan ekonomi global. Negara India 

sendiri saat ini ialah salah satu negara yang tercepat dalam memperluas 

ekonomi global dengan pertumbuhan PDB tahunan 7,5 persen. Ini 

merupakan perekonomian terbesar ketiga ($8 triliun) di dunia. Hal 

inilah menjadi salah satu daya tarik India juga pada indikator lainnya, 

seperti FDI (foreign direct investment), pengiriman uang ke dalam 

negeri, tingkat pertumbuhan tabungan dan laju reformasi ekonomi. 

2.3. Peran Dan Keterlibatan China Dalam Shanghai Cooperation 

Organization (SCO)  

Dalam kebijakan luar negeri China, permasalahan utama yang 

disebabkan oleh merdekanya negara-negara di kawasan Asia Tengah 

mengarah pada adanya  potensi ancaman yang disebabkan oleh populasi etnis 

Turkic yang menempati wilayah barat provinsi Xinjiang, China.49 Pada 

akhirnya, kepentingan China di kawasan menjadi semakin kompleks dimana 

secara skala prioritas tersusun menjadi tiga tingkatan. Prioritas utama yang 

dihadapi oleh China sendiri merupakan hal yang berkaitan dengan anti-teror 

dan upaya dalam peningkatan  pasokan energi yang akan disuplai menuju 

                                                           
49 Anna Matveera dan Antonio Giustozzi, The SCO: a regional Organization in the making (Crisis 
State Research Center, 2008), hal. 6 
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China. Prioritas kedua sendiri lebih mengarah pada pada aspek ekonomi dan 

pembangunan , sedangkan prioritas ketiga lebih mengarah pada hal-hal yang 

berkaitan dengan geopolitik dan  perbatasan.50 

Hal ini dikarenakan Asia Tengah merupakan kawasan yang sangat 

strategis dan mengandung sumber daya alam yang sangat melimpah, contohnya 

saja minyak bumi dan gas alam. Di abad ke-21 ini permintaan minyak dunia 

semakin meningkat terutama di negara-negara maju seperti AS, Rusia dan 

China. 

Pada tahun 2001, terbentuklah SCO (Shanghai Cooperation 

Organizations) yang dimotori oleh dua negara adidaya yakni Rusia dan China. 

SCO adalah suatu organisasi yang berada di kawasan Asia Tengah SCO adalah 

sebuah organisasi internasional antar pemerintah. Negara-negara anggotanya 

meliputi area seluas lebih dari 30 juta kilometer persegi, atau sekitar tiga 

seperlima dari Eurasia, dengan populasi 1.455 milyar, sekitar seperempat dari 

populasi dunia. Organisasi ini dianggotai oleh China, Rusia, Kazakshtan, 

Kyrgyztan, Tajikistan dan Uzbekistan. Kecuali Uzbekistan, 5 negara lain yang 

tergabung dalam organisasi ini sebelumnya membentuk yang bernama 

Shanghai Five pada tahun 1996, dan kemudian SCO baru dideklarasikan pada 

15 juni 2001 setelah Uzbekistan bergabung.  

India, Iran, Mongolia, dan Pakistan telah diterima sebagai negara 

pengamat dalam SCO pada 2005. Kalau ditotal, luas wilayah keseluruhan 

anggotanya mencapai 30 juta km2 atau sekitar tiga perlima dari Eurasia, dengan 

                                                           
50 Ibid 
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populasi 1.455 milyar, atau sekitar seperempat dari total penduduk dunia 

dengan bahasa yang digunakan yaitu China dan Rusia. Dari tahun 2001-2007 

SCO telah mengadakan 7 pertemuan puncak. Sejak tahun 2004, telah diterima 

Mongolia, Iran, Pakistan, dan India sebagai pengamat. 

Dalam Organisasi SCO sendiri terdapat dua negara adidaya yang secara 

histori memiliki hubungan yang begitu rumit, yakni Rusia. Rusia sendiri adalah 

pewaris tunggal dari runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet adalah sebuah negara 

dengan perjalanan sejarah yang panjang dan memiliki hubungan yang erat 

dengan China, namun seringkali diwarnai dengan konflik, terutama konflik-

konflik perbatasan. 

Berdasarkan pada apa yang sekarang diketahui, konflik antara China 

dan Soviet dapat dikatakan jauh lebih rumit dari pada yang disadari oleh dunia 

barat pada waktu itu.51 Bila dilihat dari sejarah hubungan China dan Soviet 

bersifat begitu rumit, terlihat pada waktu Mao Zedong berkunjung selama 3 

bulan ke moskow namun Mao meninggalkan Moskow dengan hasil yang sangat 

mengecilkan hati.52 Stalin menganggap supremasi Partai Komunis Soviet dalam 

pergerakan komunis dunia sebagai hal alamiah dan nampaknya mengharapkan 

China tunduk pada kepemimpinan Soviet.53 

Hubungan China-Soviet kemudian memburuk selama tahun 1950-an 

ketika China mengambil langkah, yang menurut pertimbangannya lebih sesuai 

dengan kebudayaan dan perekonomian perindustriannya namun tidak sejalan 

                                                           
51 Jones. Walter S, Logika hubungan Internasional: persepsi nasional 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama 1992), hal 200 
52 Ibid 
53 Ibid 



49 
 

dengan kemauan Soviet. Tindakan Mao yang mengundang reaksi Soviet 

sebagai bukti tentangan Soviet terhadap program Langkah Besar ke Depan 

(Great Leap Forward).54 Hubungan itu makin panas ketika soviet membatalkan 

persetujuan nuklir antara Soviet-China. Ketegangan-ketegangan itu pun 

semakin berlanjut hingga pada tahun 1963 kedua negara ini terlibat perselisihan 

secara terbuka. 

Hubungan China-Soviet sejak tahun 1976 bersifat musiman, pada tahun 

itu untuk pertama kalinya jendral Leonid menyatakan bahwa Uni Soviet berniat 

untuk mendasarkan hubungannya dengan China pada hidup berdampingan.55 

Kemudian pemimpinn Soviet secara ingin mengadakan pembicaraan mengenai 

perbatasan dengan China. 

Dalam hal ini, penulis berusaha menjelaskan bahwasannya peran dan 

kerlibatan China dalam SCO adalah untuk menjaga pasokan minyak dalam 

negerinya tetap tersedia serta menjaga kestabilitasan perbatasan, terutama 

yang berbatasan langsung dengan negara-negara dikawasan Asia Tengah 

yaitu provinsi Xinjiang guna melancarkan kepentingannya yaitu impor 

minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya, seperti 

penulis sudah jelaskan dilatar belakang bahwasannya meningkatnya 

kebutuhan energi dalam negeri mengakibatkan isu keamanan energi di China 

menjadi isu krusial sehingga mengharuskan China untuk melakukan 

kebijakan mendiversifikasi sumber daya alam dan menambah koridor energy. 

                                                           
54 Ibid 
55 Ibid hal 201 
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Terlepas dari permasalahan diatas, Asia Tengah sendiri memiliki 

sumber daya alam berupa minyak dan gas alam yang mampu memenuhi 

kebutuhan China yang tiap tahunnya meningkat seiring dengan meningkatnya 

industrialisasi di negara ini. Sehingga dengan ini China memberikan 

perhatian lebih terhadap keamanan di kawasan Asia Tengah yang 

mengancam integritas kebangsaan China dan juga senantiasa menjaga 

hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan Asia Tengah melalui 

kejasama bilateral maupun multilateral dalam pengolahan sumber daya alam 

Asia Tengah. China kemudian menginisiasi terbentuknya organisasi regional 

dikawasan ini, yang kemudian dikenal dengan Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) pada tahun 2001. 


