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BAB III 

AGENDA POLITIK DAN KEPENTINGAN CHINA DI ASIA 

TENGAH 

 

Pada bab III ini agenda-agenda yang akan dilaksanakan dalam kurun 

waktu 15 tahun terakhir serta penulis mencoba menjelaskan akan keamanan 

China sebelum bergabung dengan Shanghai Cooperation Organization (SCO) 

serta apa sajakah agenda-agenda yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 

15 tahun terakhir serta bentuk – bentuk kerjasama kemanan dalam organisasi 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) dengan China. 

3.1. Kepentingan China Dalam Organisasi Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) Di Asia Tengah 

Kepentingan nasional bagaimanapun juga merupakan kebutuhan yang 

harus dicapai oleh suatu negara, yang dalam pencapaiannya negara dapat 

berinteraksi dengan negara lainnya. Salah satu bentuk interaksi dalam upaya 

pencapaian kepentingan nasional yakni dengan melakukan kerjasama dengan 

negara lain, baik itu kerjasama bilateral maupun multilateral. Berkaitan dengan 

hal tersebut China dalam upaya memenuhi kepentingan nasionalnya terutama 

yang berkaitan dengan kepentingan keamanan memerlukan SCO. China perlu 

melindungi negara dan warganya dari ancaman luar seperti terorisme, 

separatisme dan ekstremisme khususnya yang berada di sejumlah negara-

negara Asia Tengah dan juga Afganistan dan Pakistan yang secara geografis 

berbatasan langsung dengan China. Melalui SCO China berupaya mempererat 

kerjasama dengan negara anggota SCO lainnya guna memberi kemudahan 

dalam meraih tujuannya. 
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Adapun kepentingan China yang terkait dengan SCO sendiri terbagi 

menjadi empat hal, pertama sebagai sarana pembangunana hubungan baik 

antara China dengan negara-negara tetangganya, kedua sebagai sarana 

penyelesaian  permasalahan yang berkaitan dengan separatisme dan 

terorisme, ketiga sebagai sarana dalam pembangunan kawasan China bagian 

barat, dan yang terakhir sebagai upaya diplomasi dalam memudahkan 

perkembangan perekonomian China kedepannya.56 

Secara umum, China juga memiliki banyak kepentingan terkait 

kebijakan yang dikeluarkan untuk kawasan Asia Tengah. Melalui SCO, 

China berupaya untuk menjaga stabilitas regional, meskipun kepentingan 

lainnya seperti ekonomi,  politik maupun juga memiliki tempat tersendiri bagi 

China di Asia Tengah.57 Aadpun tambahan penting dari kpentingan China di 

Asia Tengah lainnya seperti menjaga wilayah Xinjiang dari kelompok 

separatis, memfasilitasi akses dari distribusi energi, mempercepat 

pertumbuhan ekonomi di Xinjiang, serta mempertahankan pengaruh militer 

baik Rusia maupun Amerika Serikat di kawasan Asia Tengah tersebut.58 

3.1.1. Kepentingan Keamanan Tradisional 

Keamanan nasional menjadi salah satu kepentingan nasional China. 

Keamanan nasional diartikan sebagai kemampuan negara dalam melindungi 

integritas wilayahnya dari gangguan dalam dan luar negeri. Dalam upaya 

                                                           
56 Dharmaputra, radityo. “Diskursus identitas dalam politik luar negari: persepsi rusia dan cina 
terhadap pengembangan kerjasama Shanghai cooperation organization (SCO), hal.74 
57 Marcel Dee Has The SCO. Toward a full grown security alliance (Den Haag: Netherland  Instituut 
Voor Internationale Betrekkingen. 2007), hal. 36 
58 Ibid 
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mencapai keamanan nasionalnya China kemudian berpartisipasi dalam SCO. 

Dalam partisipasinya China dapat melindungi integritas wilayah dan kesatuan 

nasional China, memerangi kejahatan transnasional dan menstabilkan daerah 

barat laut China, dan menjaga keamanan perbatasan China.59 

Melindungi integritas wilayah dan kesatuan nasional menjadi 

perhatian utama pemerintah China. Gelombang kerusuhan kekerasan 

mengguncang Urumqi, ibukota daerah otonomi Xinjiang yang menyebabkan 

184 orang meninggal dan lebih dari seribu orang mengalami luka pada awal 

Juli 2009. Peristiwa ini muncul seminggu setelah insiden di sebuah pabrik 

mainan di Shaoguan, provinsi Guangdong, dimana terjadi bentrokan antara 

etnis Han dan Uyghur. Para demonstran Uyghur menuntut keadilan atas 

insiden di Shaoguan, aksi mereka kemudian semakin tidak terkendali dimana 

dilaporkan Uyghur melakukan penyerangan terhadap bisnis bangsa Han dan 

individu Han China di jalanan pada tanggal 5 Juli.60  

Kerusuhan Uyghur di provinsi Xinjiang menjadi kekhawatiran 

pemerintah China akan stabilitas keamanan negaranya. Ketidakpuasan etnis 

Uyghur atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil dan memihak etnis 

Han menjadi pemicu kerusuhan di Xinjiang, hingga kemudian mereka 

membentuk kelompok yang menginginkan Xinjiang terbebas dari China. 

Kelompok-kelompok pejuang Xinjiang dianggap pemerintah China sebagai 

                                                           
59 Koichi Sato. China’s Territorial Claims at Sea: The East China and South China  
Sea (Part I) dari http://srch.slav.hokudai.ac.jp/publictn/eurasia_border_review/ebr3/sato.pdf 
diakses pada 10 Mei 2016 
60 Clarke, Michael E. 2011. Xinjiang and China’s Rise In Central Asia-A History: China and the 
integration of Xinjiang. New York : Routledge.hal. 1 
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teroris. Teroris, separatis dan ekstremis agama dianggap sebagai ancaman 

keamanan utama yang dikenal di China sebagai three evils. Eastern Turkestan 

Islamic Movement (ETIM) yang ada di Xinjiang merupakan salah satu 

kelompok pejuang Xinjiang gerakan nasionalis Uyghur terbesar dan paling 

aktif, dianggap pemerintah China sebagai kelompok pembebasan yang terus 

berupaya mendirikan negara East Turkistan Republic. Pemerintah China 

hingga kini masih terus mengontrol aktifitas pergerakan kelompok tersebut 

dan menahan pengaruh dari luar yang dapat mengganggu keamanan nasional 

dengan menempatkan beberapa pasukan angkatan darat di wilayah Xinjiang. 

Dengan adanya SCO dapat membantu China menangani pergerakan 

kelompok radikal tersebut. SCO melengkapi China dengan relatif aktif dan 

membuka jalan untuk menyerang aktifitas separatis nasional di Xinjiang. 

Aktifitas separatis ETIM telah menjadi fenomena internasional dan telah 

terintegrasi dengan kekuatan teroris lainnya di wilayah tersebut. Cara-cara 

tradisional dalam menangani masalah ini melalui kebijakan pintu tertutup 

tidak akan cukup, oleh karena itu diperlukan kerjasama dengan pihak lain. 

Kerjasama antara China dan anggota SCO lainnya berkaitan dengan 

memerangi three evil forces, termasuk memerangi separatisme dan 

melindungi provinsi Xinjiang serta integritas wilayah dan kesatuan nasional 

China. Memerangi kejahatan transnasional dan menstabilkan daerah barat 

laut China juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keamanan 

nasional. Hal ini menunjukkan pada serangan gabungan pada perdagangan 

illegal narkoba, penyelundupan, penjualan senjata, imigrasi illegal, dan lain 
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sebagainya di wilayah yang terhubung dengan daerah barat laut China. 

Aktifitas illegal ini ditandai dengan sifat transnasional dan menimbulkan 

ancaman keras bagi perdamaian sosial dan keamanan di wilayah barat laut 

China. Serangan gabungan dari SCO dalam kejahatan transnasional yang 

mana seringkali berasal dari luar negeri, dapat memerangi aktifitas tersebut. 

Situasi di daerah barat laut China, Xinjiang yang populasi 

penduduknya merupakan etnis Uyghur, Muslim Turki berupaya untuk 

memperjuangkan kemerdekaan dibawah negara East Turkestan. Setelah 

melihat kemajuan yang dibuat oleh rekan-rekan mereka di Asia Tengah, etnis 

Uyghur kemudian mencari kebebasan yang sama untuk diri mereka sendiri. 

Pada tahun 2014 kekerasan muncul saat muslim Uyghur melakukan aksi 

protes damai untuk memprotes tindakan keras terhadap muslim sepanjang 

bulan Ramadhan. Kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di Xinjiang cukup 

mengkhawatirkan pemerintah pusat. Apabila kondisi ini terus berlanjut akan 

berdampak pada ketidakstabilan keamananan domestik di Xinjiang, hal ini 

dapat mengancam integritas wilayah China di masa mendatang. Diperlukan 

penanganan ekstra dan bantuan dari pihak lain untuk menjaga stabilitas di 

wilayah ini, terutama dalam menangani kelompok separatis di Xinjiang. 

Untuk mengontrol kelompok separatis Uyghur, China memerlukan bantuan 

dari para negara tetangga untuk mengamankan perbatasan mereka dan 

menindak kelompok ekstremis serupa lainnya yang menaruh simpati pada 

Uyghur. Bagaimanapun juga China memerlukan komitmen bersama dari 

semua negara di kawasan Asia Tengah untuk menjamin stabilitas pemerintah 
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dan keamanan di perbatasan, kehadiran SCO dibutuhkan untuk melawan 

kelompok-kelompok tersebut.61 

Menjaga keamanan perbatasan China juga merupakan bagian dari 

keamanan nasional. Masalah perbatasan biasanya permasalahan yang sulit 

untuk diselesaikan dalam hubungan internasional. Kegagalan dalam 

menyelesaikan masalah perbatasan sering mengarah pada konfrontasi militer 

bahkan perang antar negara. China memiliki perbatasan bersama yang 

membentang lebih dari 7.000 km dengan anggota SCO lainnya. Melalui SCO 

China dapat melindungi daerah perbatasannya dari sejumlah hal yang dapat 

mengancam keamanan perbatasan seperti yang pernah terjadi antara China 

dan Uni Soviet. Menjaga perbatasan dan keamanan regional merupakan 

fungsi paling mendasar dari SCO. Perjanjian membangun kepercayaan dalam 

bidang militer di daerah perbatasan ditandatangani pada tahun 1996 dan 

Perjanjian Bersama Pengurangan Angkatan Bersenjata di daerah perbatasan 

ditandatangani pada tahun 1997 merupakan dasar dari keamanan perbatasan 

yang telah disediakan SCO. 

Saat ini menjaga keamanan perbatasan China lebih mengarah pada 

meningkatkan keamanan di wilayah tersebut dari kelompok teroris, 

perdagangan illegal dan kejahatan transnasional lainnya. Pada tahun 2013 

laporan dari media di China mengungkapkan bahwa pasukan keamanan 

China telah membunuh 12 orang Uyghur dan menyerang sebuah lokasi yang 

                                                           
61 Snyder, Michael, 2008. The Shanghai Cooperation Organization, A New Order in Central Asia, 
Stanford University 
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dikatakan sebagai “fasilitas teroris” di daerah dekat perbatasan China dengan 

Pakistan, Tajikistan dan Afganistan.62 Tindakan ini dilakukan sebagai upaya 

untuk menjaga keamanan perbatasan dari kelompok teroris maupun ekstremis 

muslim yang melintasi batas wilayah secara illegal. Kelompok-kelompok 

kejahatan transnasional seperti halnya three evil forces, serta pengedar illegal 

obatobat terlarang yang tersebar di Asia Tengah maupun Afganistan menjadi 

ancaman bagi China. China khawatir bila kelompok-kelompok ini akan 

mempengaruhi ke Xinjiang dan mendorong gerakan separatis Uyghur. Oleh 

karena itu itu menjaga keamanan perbatasan sangat diperlukan guna 

mencegah penyebarluasan dari kelompok three evil forces dan kelompok 

kejahatan transnasional lainnya. 

3.1.2. Kepentingan Keamanan Non-Tradisional 

Selain keamanan tradisional, keamanan Non-tradisional juga menjadi 

salah satu poin dalam kepentingan China di SCO. Keamanan ekonomi 

mengarah pada aspek untuk mendapatkan sumber daya, finansial maupun 

pasar yang merupakan elemen penting dalam kelangsungan tingkat 

kesejahteraan dan kekuatan negara. Kesejahteraan suatu negara terkait 

dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, oleh karena 

itu diperlukan kerjasama dengan negara/pihak lain untuk mewujudkannya. 

Keterlibatan China dalam SCO merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan perekonomiannya. Disamping itu, dalam ranah internasional 

                                                           
62 Andrew Jacobs, “12 Are Killed in Raid by Security Forces in Western China” dalam  
www.nytimes.com/2013/09/19/world/asia/raid-xinjiang-china.html diakses pada 06 April 2017 

http://www.nytimes.com/2013/09/19/world/asia/raid-xinjiang-china.html
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yang saat ini penuh persaingan kekuatan antar negara-negara, China juga 

menanamkan pengaruhnya di Asia Tengah sebagai upaya mencegah 

munculnya kekuatan luar untuk mendominasi di kawasan ini. 

Salah satu usaha China dalam meningkatkan perekonomiannya yaitu 

dengan menjalin kerjasama ekonomi dalam hal mengamankan pasokan energi 

ke China. Energi diperlukan guna meningkatkan industri dalam negeri serta 

memenuhi kebutuhan energi China yang semakin meningkat. China 

kemudian bekerjasama dengan Asia Tengah, seperti Kazakhstan untuk 

membangun jalur pipa migas yang dibangun dari Atasu (Kazakhstan) ke 

Alataw Pass (Xinjiang, China), diselesaikan pada November 2005.63 Upaya 

ini memudahkan China untuk mengakses sumber energi di Kazakhstan, yang 

menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi China dan dapat 

mengurangi ketergantungan pasokan energi China di Timur Tengah. 

Xinjiang yang menjadi bagian jalur pipa migas China-Kazakhstan 

pada dasarnya juga memiliki kekayaan alam, baik dari hasil pertambangan, 

energi, maupun pertanian. Meski merupakan wilayah penghasil minyak 

kedua terbesar di China, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan energi 

yang cukup besar bagi penduduk China. Oleh karena itu pembangunan pipa 

migas dari Asia Tengah sangat penting untuk membantu memenuhi 

kebutuhan energi China. Bila kebutuhan energi terpenuhi maka industri-

industri di China akan terus beroperasi, hingga pada akhirnya perekonomian 

China turut meningkat. 
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Kondisi internal Xinjiang yang terus berubah karena adanya 

kecemburuan sosial antar etnis, menjadikan wilayah ini tidak stabil baik 

dalam keamanan domestik maupun dari sektor ekonomi. Jika situasi ini terus 

berlanjut dapat berakibat pada renggangnya kerjasama dengan negara-negara 

Asia Tengah serta mengancam keamanan ekonomi China. Oleh karena itu 

kehadiran SCO diharapkan dapat membantu agar kerjasama antara Xinjiang 

dan Asia Tengah tetap terjalin. Bila jalinan kerjasama ini terus berlanjut, 

kondisi perekonomian di Xinjiang dapat menjadi lebih baik dan dapat 

membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. 

Selain itu, seperti yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya China 

juga memberikan bantuan kepada negara-negara anggota SCO. Bantuan yang 

dimaksud ialah dengan memberikan pinjaman dana dan juga investasi untuk 

membantu meningkatkan perekonomian dan infrastruktur di negara-negara 

anggota. China memberikan bantuan senilai 30 miliar dollar di Kazakhstan, 

termasuk menanamkan saham senilai 5 miliar dollar pada proyek minyak lepas 

di Kashagan. Kemudian di Uzbekistan, China menginvestasikan 15 miliar 

dollar untuk sektor migas dan uranium.64 Usaha yang dilakukan pemerintah 

China ini merupakan bagian dari upaya menanamkan pengaruhnya di Asia 

Tengah, agar negara-negara di kawasan ini tidak tergantung pada kekuatan 

luar. Selain itu hal ini juga ditujukan untuk mencegah kekuatan luar 

mendominasi kawasan ini, seperti halnya Amerika Serikat dan Uni Eropa. 

                                                           
64 Joanna Lillis. “Central Asia: China Flexes Political and Economic Muscle” dalam  
www.eurasianet.org/node/67498 diakses pada 05 April 2017 

http://www.eurasianet.org/node/67498
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3.2. Agenda Kerjasama Shanghai Cooperation Organization (SCO) 

Pada awalnya pembentukan SCO lebih mengarah pada kerjasama 

dalam sektor keamanan regional, namun dalam perjalanannya SCO sendiri 

dihadapkan oleh banyaknya permasalahan regional kontemporer yang tidak 

hanya tertutup dari segi kemanan namun juga dalam ekonomi, diplomasi dan 

lainnya. 

3.2.1. Security 

Konsep ini pada dasarnya ditujukan untuk menangani masalah 

keamanan militer, bagaimana mengurangi kemungkinan perang dengan jalan 

pembuktian, membangun kepercayaan, komunikasi yang lebih baik dan 

semacamnya. Asumsi utama dari common security yaitu pertahanan suatu 

negara mengenai hak untuk mengamankan kedaulatannya harus 

mempertimbangkan kepentingan keamanan yang sama dengan lawannya.65 

Common security tidak bermaksud untuk memindahkan perbedaan politik 

secara mendasar, melainkan membuat suatu proses dimana konflik itu dibuat 

dengan mengurangi kekuatan militer dan bahaya yang ditimbulkan. Dengan 

kata lain tujuannya ialah untuk mengurangi resiko militer dan tingkat kekuatan 

di berbagai sisi. Konsep ini menggambarkan fakta bahwa secara individu, 

negara atau bahkan kelompok tidak dapat terjamin tanpa semua negara, 

kelompok atau individu lainnya merasakan keamanan pada waktu yang sama.  

Konsep ini diterapkan di Eropa yang dibuat secara perlahan dalam 

Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) untuk mengurangi 

                                                           
65 Wehr dan Pfoser, Op Cit. 
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konflik yang terjadi antara blok timur dan barat. Konflik antara timur dan barat 

terkait erat dengan pengembangan senjata nuklir di masing-masing pihak, yang 

kemudian hal ini menjadi ancaman bagi keduanya. Untuk mengatasi konflik 

ini sejumlah negara di Eropa mengadakan konferensi keamanan dan kerjasama 

di Eropa (CSCE), yang kemudian menghasilkan perjanjian CSCE yang 

disepakati di Helsinki pada tahun 1975.  Hadirnya CSCE ternyata membawa 

keuntungan terutama dalam peningkatan hubungan damai antara timur dan 

barat, karena hal ini pula sejumlah negara kemudian tertarik untuk tergabung 

didalamnya.  

Ada empat hal ide CSCE terkait dengan bagaimana proses common 

security mengalami perluasan, yaitu :  

1. Demiliterisasi dan regularisasi hubungan antar negara melalui 

pengaturan standar perlindungan hak asasi manusia dan pemantauan 

serta berupaya membangun kepercayaan.  

2. Peningkatkan kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

ekologi.  

3. Menumbuhkan kontak warga negara antar bangsa, pertukaran dan 

komunikasi.  

4. Melembagakan diplomasi Timur-Barat melalui konferensi dan 

komisi tetap.  

Common security didasarkan pada prinsip bahwa pada era nuklir, 

keamanan unilateral tidak lagi memungkinkan, karena negara-negara semakin 

saling bergantung secara ekonomi, politik, budaya dan militer, keamanan abadi 
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tidak akan bisa dicapai melalui perlombaan senjata yang dimulai oleh rasa 

saling curiga antara satu sama lain. Keamanan perlu didasarkan pada komitmen 

bersama terhadap suatu kelangsungan hidup bersama dan pengakuan atas 

masalah keamanan legitimate pihak yang lain. Konsep ini berpusat pada 

menghindari perang pada era nuklir, yang mana hasil dari perang terpusat 

menjadi sebuah tindakan bunuh diri, bahkan tempat itu menjadi sangat 

berbahaya karena kemungkinannya yang meningkat. Rencana yang dicoba 

untuk menghindari perang dilakukan melalui serangkaian upaya, beberapa 

mengarah pada orientasi perlucutan senjata, mengontrol persenjataan, beberapa 

pada menjaga perdamaian, memperkuat organisasi internasional, mengurangi 

ketegangan, pemahaman yang lebih baik, membangun kepercayaan, dan tidak 

sedikit yang menghapus ketidakadilan yang dapat menghasilkan perang. 

3.2.2. Economics 

Dalam sisi ekonomi, China lebih mengutamakan SCO sebagai salah 

satu cara untuk mempermudah kerjasama multilateral antara China dengan 

negara-negara Anggota SCO. China menyadari adannya keuntungan-

keuntungan secara geopolitik akibat hubungannya antara negara-negara Asia 

Tengah melalui SCO. Dari dominasi China di dalam SCO, dengan mudah 

menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia tengah lainnya. Sebagai contoh 

kerja sama dalam bidang energi yang sangat dibutuhkan China. Beberapa 

negara Asia Tengah merupakan pengekspor dan sebagai jalur migas yang 

berasal dari Timur Tengah, yang memberikan kemudahan China dalam 

mengamankan pasokan energinya.  
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Asia Tengah sebagai bagian dari wilayah Asia digunakan China sebagai 

usaha peningkatan dominasi ekonomi maupun politik sebagai mana yang 

dilakukan Amerika serikat terhadap Amerika Latin dan Amerika Selatan. Hal 

ini dapat ditunjukan dengan kontrol China yang besar pada lahan-lahan minyak 

dan gas di kawasan Asia Tengah dan diikuti investasi yang ditanamkan serta 

pengaruh politik China di beberapa kawasan Asia Tengah. China mempunyai 

kekuasaan lebih di bandingkan negara-negara anggota lainnya. Hal Ini terlihat 

dari pemilihan nama organisasi yang mencerminkan betapa besarnnya 

kekuatan China dalam organisasi ini, yaitu (Shanghai). Shanghai merupakan 

suatu kota di China yang merupakan Pusat ekonomi perdagangan dan 

komunikasi yang sangat penting bagi China, yang merupakan tempat dimana 

dibentuknya shanghai cooperation organization66 

3.2.3. Diplomacy 

Sejarah mencatat bahwa Rusia dan China awalnya telah memiliki 

hubungan yang tidak baik. Pada akhir tahun 1960-an China yang awalnya 

adalah rekan kerjasama bagi Uni Soviet, telah berubah menjadi musuh yang 

sengit. Permusuhan antara kedua negara ini telah berjalan selama kurang lebih 

30 tahun. Pada bulan Mei 1989, setelah adanya kunjungan dari Mikhail 

Gorbachev ke China, hubungan kedua negara ini mulai membaik. Pada 

pertengahan tahun 1990-an hubungan antara Rusia dan China mulai mengalami 

perubahan yang lebih lanjut. China yang pada saat itu naik ke posisi sebagai 

                                                           
66 Shanghai Cooperation Organization‟ – China Russia Federation‟, EENI (daring), 
http://en.reingex.com/SCO-Shanghai-Cooperation-Organisation.shtml pada 23 Agustus 2016 

http://en.reingex.com/SCO-Shanghai-Cooperation-Organisation.shtml


64 
 

kekuatan baru dunia dan China juga ikut serta didalam penyeimbangan yang 

terbatas sebagai reaksi dari pengaruh Amerika Serikat yang mulai dirasakan 

oleh China67 

Rusia adalah negara yang pada orientasi dasarnya pro terhadap negara 

Barat, maka Rusia melalui kebijakan luar negerinya melihat China sebagai 

mitra penyeimbangan dominasi dan kekuasan atau pengaruh Amerika Serikat. 

Pada bulan April 1996 Rusia dan China mulai membangun kerjasama 

kemitraan strategis mereka. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh China, 

Kazakshtan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Rusia di Shanghai dan perjanjian ini 

dikenal dengan nama Shanghai Five. 

Rusia dan China telah sering mengumumkan ke dunia internasional 

bahwa kerjasama yang mereka bentuk bukan ditujukan untuk negara-negara 

dunia ketiga. Seperti yang terlihat dalam pertemuan antara Presiden Zemin dan 

Yeltsin yang menjelaskan bahwa kerjasama mereka berisikan tentang 

penyeimbangan yang bertujuan untuk memperkuat posisi mereka terhadap isu-

isu yang berkembang dimana mereka merasa bahwa  Amerika Serikat tidak 

mengacuhkan keberadaan organisasi ini. Wacana yang berkembang, Shangai 

Five meskipun menitik beratkan pada kerjsama bilateral. Namun, hubungan 

kerjasama antara Rusia dan China yang mulai terbentuk pada tahun 1990-an 

itu dinilai hanyalah sebagai langkah kecil pertama. Kerjasama kedua negara ini 

secara langsung memberikan citra yang lebih bersifat ke positif terhadap China 

                                                           
67 For a discussion of the discrepancy between Russian and Chinese economies in this period, see 
Dmitri Trenin Russia’s China Problem (Moscow: Carnegie Center 1999) 
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namun di sisi lain Rusia mengalami kekhawatiran bahwa imigrasi China yang 

berada di Timur Jauh akan mengancam keamanan nasional Rusia dan membuat 

posisi Rusia menjadi lemah di jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini masih 

juga terdapat kesenjangan yang besar bagi krisis ekonomi Rusia, seperti 

angkatan tentara Rusia yang mulai memburuk dan negara juga menjadi lemah 

dan juga perekonomian China yang masih diarahkan oleh kelompok rezim68. 

3.2.4. Cultural 

Kerjasama budaya juga terjadi dalam kerangka SCO yang ditunjukkan 

adanya Menteri Kebudayaan SCO bertemu untuk pertama kalinya di Beijing 

pada tanggal 12 April 2002, menandatangani pernyataan bersama untuk 

kerjasama terus. Pertemuan ketiga dari Menteri Kebudayaan berlangsung di 

Tashkent, Uzbekistan, pada 27-28 April 2006. Sebuah Arts Festival dan 

Pameran SCO digelar untuk pertama kalinya selama KTT Astana pada tahun 

2005. Kazakhstan juga telah menyarankan SCO tarian rakyat festival 

berlangsung pada tahun 2008 di Astana69 

 

3.3. Bentuk-Bentuk Ancaman Keamanan China di Asia Tengah. 

Pada tingkat keamanan regional, China mendapat penegasan kembali 

perlawanan SCO terhadap "Three Evil" yaitu terorisme, separatisme, dan 

ekstrimisme. 

 

                                                           
68 Ibid 
69 Shanghai Cooperation Organization‟ – China Russia Federation‟, EENI (daring), 
http://en.reingex.com/SCO-Shanghai-Cooperation-Organisation.shtml pada 23 Agustus 2016 

http://en.reingex.com/SCO-Shanghai-Cooperation-Organisation.shtml
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3.3.1 Terorisme 

 Terorisme di Asia Tengah merupakan salah satu kekhawatiran 

China. 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. Sebuah laporan ini mengungkapkan bahwa 

pasukan keamanan China telah membunuh 12 orang Uighur dan menyerang 

sebuah lokasi yang dikatakan sebagai "fasilitas teroris" di daerah dekat 

perbatasan China dengan Pakistan, Afghanistan, dan Tajikistan.70  

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. 

Sebagian besar dari populasi Xinjiang tidak Han Cina tapi Turki berbahasa 

Uighur Muslim yang berbagi ikatan bersejarah, etnis, budaya, bahasa dan 

agama yang kuat dengan orang Uighur yang berada di negara-negara Asia 

Tengah tetangga. militan separatis seperti Gerakan Timur Turkistan Islam 

(ETIM) dan Partai Turkistan Islamic (TIP), diketahui beroperasi sebagian 

dari negara-negara tetangga, telah melakukan serangan teroris di Xinjiang 

                                                           
70 Andrew Jacobs, “12 Are Killed in Raid by Security Forces in Western China” dalam  
www.nytimes.com/2013/09/19/world/asia/raid-xinjiang-china.html diakses 6 april 2017 

http://www.nytimes.com/2013/09/19/world/asia/raid-xinjiang-china.html
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dalam perjuangan mereka bagi sebuah negara merdeka Turkestan Timur. 

kegiatan teroris di Xinjiang memuncak pada akhir 1990-an dan awal 2000-

an, bertepatan dengan munculnya Taliban dan Al-Qaeda di Afghanistan. 

3.3.2 Separatisme 

 Sekitar 80% perdagangan China dengan Asia Tengah dilakukan 

melalui Xinjiang dan ada sekitar 400.000 orang Uyghur yang tinggal di 

Kazakhstan dan Kyrgyzstan yang dalam pandangan Beijing mengancam 

integritas teritorial China. Memang, seperti halnya dengan dugaan "bahaya" 

untuk kedaulatan dan integritas teritorial China yang ditimbulkan oleh 

separatisme Tibet atau separatisme di Taiwan, dampak aktual separatisme 

di Xinjiang pada integritas teritorial China sengaja dibesar-besarkan dan 

dieksploitasi di Beijing sebagai pembenaran untuk menangani secara 

militer konflik antara etnis minoritas dan pemerintah pusat.71 

 Masyarakat Uighur yang mengalami disparitas yang tinggi sejak 

adanya migrasi masif dari suku Han ke Xinjiang di bidang ekonomi dan 

edukasi. Mereka mendominasi manufaktur dan mengeksploitasi tanah 

Xinjiang yang kaya minyak. Kemudian, larangan akan kebebasan 

menjalankan praktik agama dan berbicara bahasa Turkic juga mereka alami. 

Ancaman-ancaman dan diskriminasi ini membuat membuat mereka 

akhirnya ingin melawan secara fisik, dan terbentuklah banyak organisasi 

                                                           
71 Stratfor Worldview. Kyrgyzstan: Minorities Targeted, China Concerned dibuka dari 
https://www.stratfor.com/analysis/kyrgyzstan-minorities-targeted-china-concerned pada 28 
Agustus 2016 

https://www.stratfor.com/analysis/kyrgyzstan-minorities-targeted-china-concerned
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separatis. Konflik ini melebar sampai ke skala global karena organisasi ini, 

terutama ETIM, ditemukan bekerjasama dengan Al-Qaeda dan China 

meminta UN memasang ETIM sebagai organisasi teroris internasional. 

Campur tangan UN dalam menyetujui pemberian label teroris kepada ETIM 

ini seakan menyetujui China bahwa Uighur memang adalah etnis yang 

anarkis dan separatis, tidak seperti tetangganya Tibet yang suka berunding 

lewat dialog dan bukannya kekerasan. Sampai sekarang, kedua belah pihak 

masih bertikai. Uighur mendapat diskriminasi ganda karena pelabelan 

teroris ini, sementara China juga sering mendapatkan perlawanan dan aksi-

aksi radikal dari organisasi-organisasi separatis yang sebenarnya hanya 

menginginkan ekualitas dari pihak pemerintah; yaitu otonomi daerah, 

kebebasan beragama, dan melestarikan bahasa asli. 

3.3.3 Extremisme 

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 yang sangat erat dengan 

Suku berasal dari Turki. Adanya pengaruh dari kelompok separatis seperti 

Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM) dan Turkistan Islamic Party 

(TIP) yang berada di negara - negara Asia Tengah 

Sementara dukungan rakyat bagi Xinjiang sebagai negara keenam 

di Asia Tengah ("Turkestan Timur") tersebar luas, belum mengarah Asia 

Tengah pemerintah secara resmi mendukung ambisi separatis Xinjiang. 
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Bahkan, sebaliknya adalah kasus: Pemerintah Asia Tengah telah bergabung 

dengan Beijing untuk memerangi fundamentalisme dan radikalisme 

Muslim dan Islam.  


