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ABSTRAK
Nama

: Valerie Priscilla

NPM

: 2016330239

Judul

: Faktor Geopolitik Amerika Serikat Mempertahankan Pangkalan
Militernya di Afganistan Pasca Al-Qaeda

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian “Apa faktor
yang membuat Amerika Serikat mempertahankan pangkalan militernya di
Afganistan pasca Al-Qaeda?”. Setelah mencapai tujuan kontraterorisme terkait
peristiwa 11 September, beberapa pangkalan militer Amerika Serikat terbukti masih
ada hingga sekarang. Wacana untuk menarik pasukannya nyatanya tidak dilakukan
secara menyeluruh oleh Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor lain
yang membuat Amerika Serikat harus tetap berada di Afganistan. Faktor-faktor
tersebut melibatkan aspek politik dan geografi. Dari sisi politik menjelaskan kapasitas
Amerika Serikat dalam menggunakan kekuatannya untuk invasi, tujuannya untuk
menghalau hegemoni negara lain, menyebarkan nilai demokrasi hingga menjaga
stabilitas keamanan yang tertulis dalam dokumen negara. Sementara itu, dari sisi
geografi menjabarkan posisi Afganistan yang penting di kawasan Asia Tengah,
landscape geografi Afghanistan, serta sumber dayanya yang kaya akan mineral. Untuk
menjelaskan penelitian ini, penulis menggunakan konsep geopolitik yang merupakan
turunan dari dua aspek geografi dan politik yang sudah dijelaskan. Metode penelitian
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan induksi sebagai analisis data.

Kata kunci: Geopolitik, Amerika Serikat, Afganistan, Pangkalan militer, Withdrawal
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ABSTRACT
Name

: Valerie Priscilla

NPM

: 2016330239

Title

: Geopolitical Factors of United States Maintaining Its Military
Bases in Afghanistan Post Al-Qaeda

This study aims to answer the research question "What are the factors that
make the United States in maintaining its military bases in Afghanistan after AlQaeda?". After achieving its goal to counterterrorism related to the events of
September 11, several US military bases have proven to be still in present. The
discourse to withdraw its troops is in fact, not done thoroughly by the United States.
That is because there are other factors that make the United States must remain in
Afghanistan. These factors involve political and geographical aspects. From the
political side, it explains the capacity of the United States to exercise its power to do
invasion, its aim to contain other countries’ hegemony, spread the value of democracy
and to maintain the stability of security that is written in state documents. Meanwhile,
in terms of geography, it outlines the important position of Afghanistan in the Central
Asian region, Afghanistan's geographic landscape, and its rich mineral resources. To
explain this research, author uses the concept of geopolitics which is a derivative of
two aspects of geography and politics that have been explained. This research method
is using a qualitative approach with induction as data analysis.

Keywords: Geopolitics, United States, Afghanistan, Military bases, Withdrawal
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KATA PENGANTAR

Keberadaan Amerika Serikat (AS) di Afganistan setelah pemberantasan Al Qaeda
menuai banyak asumsi. Setelah 18 tahun berperang, hingga kini beberapa pangkalan
militer AS di Afganistan masih terlihat beroperasi secara aktif. Pernyataan beberapa
presiden AS untuk menarik pangkalannya ternyata tidak dilakukan sepenuhnya.
Pengiriman tentara masih tetap ada, meskipun kontraterorisme sudah kurang
relevansinya. Perubahan kepentingan mulai ditunjukkan oleh AS di Afganistan, dari
demokratisasi, kepentingan ekonomis, hingga keamanan regional. Posisi Afganistan
yang strategis di kawasan terutama di Asia Tengah kemudian menjadi alasan AS dalam
mempertahankan hegemoninya.
Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sudut pandang baru untuk melihat
tindakan negara dalam mengejar tujuannya yang dipengaruhi oleh faktor geopolitik.
Adapun keterbatasan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penstudi lain
untuk mengeksplorasi topik ini dari perspektif lainnya.
Akhir kata, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam proses penulisan skripsi ini dan mohon maaf apabila terdapat
kekurangan atau kesalahan dalam penelitian ini.

Bandung, 16 Desember 2019

Valerie Priscilla
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Invasi militer yang dilakukan Amerika Serikat (AS) di Afganistan terkait
kelompok terorisme Al-Qaeda menjadi perang terpanjang dalam sejarah AS. Bahkan
setelah 14 tahun berperang, AS belum berhasil memulihkan keamanan di Afganistan
dalam mengalahkan kelompok Taliban, yang merupakan salah satu tujuan AS setelah
tewasnya Osama bin Laden yang adalah pemimpin Al-Qaeda.1
Keberadaan AS di Afganistan diawali pasca Peristiwa 11 September atau juga
dikenal sebagai 9/11. Sejak saat itu, Afganistan telah menjadi fokus kebijakan luar
negeri AS terutama terkait kontraterorisme. AS mengirim pasukan militernya ke
Afganistan untuk melawan Al-Qaeda dan Taliban yang turut mendukung peristiwa 11
September tersebut.2
George W. Bush, yang saat itu merupakan presiden AS menyatakan bahwa
terorisme adalah tindakan perang sehingga hal tersebut mendorong AS untuk

1

Charles M. Sennott, “The First Battle of the 21st Century”, The Atlantic,
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/05/war-Afganistan-spann-qala-i-jangi/392402/
(diakses pada 21 Maret 2019)
2
Clayton Thomas, “Afganistan: Background and U.S. Policy in Brief”, Congressional Research
Service, 26 Februari, 2019, 3

2

melakukan War on Terror di Afganistan. Ancaman terorisme terhadap AS terutama
terhadap Pentagon sebagai lambang pertahanan AS lalu dianggap sebagai penghinaan
terhadap kekuatan militer AS yang kemudian memicu invasi militer ke Afganistan,
yang awalnya bertujuan untuk melakukan kontraterorisme terhadap Al-Qaeda yang
akhirnya menyebabkan kematian Osama bin Laden. Pemimpin Al-Qaeda tersebut
ditembak mati pada tanggal 2 Mei 2011, dalam operasi militer “Operation Geronimo”
yang

dilakukan

AS

di

Abbottãbad,

Pakistan,

yang

merupakan

tempat

persembunyiannya. Kematian Osama bin Laden telah dikonfirmasi oleh AS dalam tes
DNA.3 Ini kemudian menandakan kapasitas AS dalam memberantas Al-Qaeda melalui
keberadaannya di Afganistan.
Dalam menjalankan misinya, pasukan militer AS bekerja membantu dan
menasihati (advise and assist) beberapa tentara Afganistan dan bekerja secara
berdampingan. Komando diberikan AS melalui pangkalan militer yang tersebar di
beberapa kota di Afganistan. Beberapa instalasi kemudian dinilai kritis karena sering
mendapatkan serangan berulang oleh kelompok Taliban, seperti Camp Boston dan
Camp Leatherneck (pangkalan angkatan laut AS di Helmand).4 Sejak 2001 hingga saat
ini, AS telah kehilangan ratusan ribu jiwa tentaranya (casualty). Ini dikarenakan sejak

3

Tu Thanh Ha & Anna Mehler Paperny, “U.S. operation killed Osama bin Laden, Obama says”, The
Globe
and
Mail,
Mei
2011,
http://web.archive.org/web/20110502034701/http://www.theglobeandmail.com/news/world/americas/o
sama-bin-laden-dead-us-president-obama-says/article2006299/ (diakses pada 20 Maret 2019)
4
Abdul Qadir Sediqi, “Afghan forces clash with Taliban to hold military base”, Reuters,
https://www.reuters.com/article/us-Afganistan-attacks/afghan-forces-clash-with-taliban-to-retaincontrol-over-military-base-idUSKCN1QI3VQ?il=0 (diakses pada 22 Maret 2019)

3

pemerintahan Bush hingga Obama, kebijakan luar negeri AS terkait militernya di
Afganistan tetap tidak berubah, yaitu mempertahankan situasi perang di Afganistan.
AS juga memiliki strategi jangka panjang dan membutuhkan biaya mahal,
dimana selain menjamin keamanan (security) dalam menghalau terorisme disana, juga
ada kepentingan dari aspek pemerintahan (governance), dan perkembangan ekonomi.5
Keberadaan AS di Afganistan kemudian mengarah pada aktivitas nation-building,
dimana AS juga merasa perlu memperluas pengaruhnya disana, terutama setelah
okupasi Uni Soviet di Afganistan sehingga AS ingin mengambil alih kontrol di wilayah
tersebut.6
Motivasi kehadiran AS di Afganistan secara substansial menjadi sebuah
polemik, dimana tujuan AS yang awalnya untuk mencegah terbentuknya wadah teroris
di Afganistan, kini dianggap kurang relevan daripada saat AS menginvasi tahun 2001.
Terorisme di Afganistan telah berhenti menjadi masalah utama AS dalam aspek
kebijakan militer dan objektif AS di Afganistan menjadi sangat periferal.7 Hal tersebut
menyimpulkan bahwa AS mempertahankan situasi perang di Afganistan karena adanya
tujuan terkait geopolitik.

Larry P. Goodson, ‘‘Building Democracy after Conflict: Bullets, Ballots, and Poppies in Afganistan,’’
Journal of Democracy 16:1, (2005), 24–38.
6
Ibid, 255.
7
Petr Topychkanov, “Triangular formations in Asia Genesis, strategies, value added and limitations”,
(makalah dipresentasikan pada 11th Berlin Conference on Asian Security, Berlin, 7-8 September 2017),
4.
5

4

Terkait keputusannya, AS dibawah kepemimpinan Barrack Obama kemudian
mengumumkan akan menarik 10,000 tentara pada akhir 2011 dan sisanya akan
menyusul pada musim panas 2012. Ini merupakan wacana pertama yang menyatakan
penarikan terhadap pasukan militer AS di Afganistan. Penarikan pasukan diikuti
dengan pernyataan bahwa otoritas Afganistan akan sepenuhnya di kembalikan kepada
pemerintahannya.8
Sementara itu, pangkalan militer AS masih aktif hingga sekarang, bahkan di era
Donald Trump ini AS masih mengirimkan pasukannya ke Afganistan dan
menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pertahanan. Hal ini ditunjukkan dalam
pengiriman unit-unit militer baru yang dispesialisasikan dalam membantu pasukan
keamanan Afganistan. Selain itu, pada era Trump ini Camp Dahlke West, salah satu
pangkalan militer AS di ekspansi hingga 60 mil ke selatan Kabul, Afganistan Timur. 9
Ekspansi pangkalan militer ini juga menunjukkan bahwa AS masih ingin berada di
Afganistan dan memiliki tujuan penting untuk memperluas pengaruhnya.

Mark Lander & Helene Cooper, “Obama Will Speed Pullout From War in Afganistan”, The New York
Times, 22 Juni 2012, https://www.nytimes.com/2011/06/23/world/asia/23prexy.html?hp (diakses pada
11 Desember 2019)
9
J.P. Lawrence, “An austere base in Afganistan rapidly expands for more US troops”, Stripes,
https://www.stripes.com/news/an-austere-base-in-Afganistan-rapidly-expands-for-more-us-troops1.561078 (diakses pada 23 Maret 2019)
8
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1.2 Identifikasi Masalah
1.2.1

Deskripsi Masalah
Pasca tewasnya Osama bin Laden, AS masih tetap berada di Afganistan karena

memperhitungkan kepentingan lainnya, yang dapat dilihat secara geopolitik. Hal ini
ditandai dengan pernyataan AS dalam NSS (National Security Strategy) tahun 2017
yang menyatakan bahwa keberadaan AS diperlukan di Afganistan selain untuk
mencegah kebangkitan terorisme, juga untuk memulihkan kondisi internalnya. Selain
itu, AS perlu berada disana untuk bekerjasama dalam menjaga stabilitas dan keamanan
regional, secara spesifik Asia Tengah dimana Afganistan berada. AS kemudian
mempertegas keamanan kawasan sekitar Afganistan penting karena negara-negara di
kawasan tersebut rentan terhadap ancaman berupa saingan yang disebut AS sebagai
‘rival Powers’.10
Letak Afganistan yang strategis di Asia Tengah dan dikelilingi oleh dua
kawasan lain seperti Asia Selatan dan Teluk Persia membuat posisinya penting
terutama secara politis karena dikelilingi oleh berbagai negara dengan dinamika politik
yang berbeda-beda. Ini mendukung tujuan geopolitik AS di Afganistan adalah untuk
menghalau pengaruh negara-negara besar (The Great Power) di Afganistan. Ketika AS
pasca memberantas Al-Qaeda ingin mencari cara untuk kembali, Rusia dan Tiongkok

10

The White House, National Security Strategy 2017, https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (diakses pada 14 Desember 2019)
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sebagai Great Power seakan memperebutkan pengaruhnya di Asia Tengah,
menggantikan posisi AS dalam membawa perdamaian dan stabilitas keamanan di
Afganistan.11
Selain itu, sebagai negara yang dikelilingi daratan (landlocked country)
berdampingan dengan negara Tiongkok, Pakistan, Iran dan beberapa negara Asia
Tengah lainnya, Afganistan memang memiliki letak yang strategis. Afganistan adalah
satu-satunya negara di wilayah tersebut yang memberikan akses terhadap AS dan
aliansi NATO (The North Atlantic Treaty Organization). The Khyber Pass 12 yang
terletak diantara Afganistan dan Pakistan merupakan jalur perdagangan dan lokasi
militer yang strategis di dunia. Selain itu, Jalur Sutera (The Silk Road) juga melewati
Afganistan. 13 Hal ini membuktikan bahwa keberadaan AS di Afganistan memiliki
tujuan geopolitik yang tidak lepas dari pemenuhan kepentingannya.
Sebelum kejadian 9/11, kebijakan luar negeri AS terhadap Afganistan sudah
mulai terlihat dikarenakan AS memiliki kepentingan terkait pengaruhnya di Asia
Tengah, terutama karena Uni Soviet sudah terlebih dahulu menginvasi Afganistan.
Perang Dingin yang menimbulkan proxy war14 menjadi pemicu awal ketertarikan AS

Craig Nelson, “Russia, China Vie for Influence in Central Asia as U.S. Afghan Exit”, The Wall Street
Journal, 18 Juni 2019, https://www.wsj.com/articles/russia-china-vie-for-influence-in-central-asia-as-us-plans-afghan-exit-11560850203 (diakses pada 11 Desember 2019)
12
The Khyber Pass adalah jalan pegunungan di tepi barat laut Pakistan, yang berbatasan dengan
Afghanistan.
13
NATO, “Standing by Afganistan”, Nato.int, https://www.nato.int/DOCU/review/2016/Also-in2016/Afganistan-defense-nato-support/EN/index.htm (diakses pada 23 Maret 2019)
14
Proxy war adalah keadaan dimana perang terjadi antar kelompok atau negara kecil yang masingmasing merepresentasikan kepentingan dari kekuatan yang lebih besar.
11
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untuk menginvasi Afganistan yang kemudian bertambah meningkat setelah peristiwa
9/11. 15 Sejak keruntuhan Uni Soviet, banyak terjadi perebutan atas kekuasaan di
wilayah ini. Ini ditandai dengan adanya persaingan antara AS, Tiongkok dan Rusia
untuk menguasai minyak mentah yang berada di Kawasan Laut Kaspia. 16 . Hal ini
kemudian menyebabkan keadaan wilayah tidak stabil karena adanya proses
penyusunan kembali (subsequent recasting) kebijakan energi negara-negara Barat17,
dimana Afganistan ini lebih banyak menarik perhatian untuk diperebutkan.
Tujuan geopolitik AS dalam menginvasi Afganistan tidak secara eksplisit
ditunjukkan. Jika seperti yang di umumkan oleh AS bahwa kontra-terorisme adalah
satu-satunya tujuan, maka AS tidak dapat menjelaskan mengapa AS membutuhkan
peralatan militer dengan teknologi tinggi serta pasukan militer lebih dari 100,000
personil hanya untuk memburu satu orang pemipin kelompok teroris. 18 Hal inipun
masih relevan hingga sekarang, karena AS yang memiliki kekuatan militer terkuat
secara global seharusnya tidak perlu membuat banyak pangkalan militer di berbagai
daerah di Afganistan, mengirim pasukan sebanyak-banyaknya, dan mengekspansi
militernya hanya untuk melawan kelompok teroris seperti pecahan Al-Qaeda dan
Taliban, jika tidak didorong oleh faktor lain yang lebih oenting, yaitu faktor geopolitik.

Larry P. Goodson, “The U.S. and Afganistan after 2014”, Asian Survey, 55(2), (2015), 254
Lutz Kleveman, The New Great Game: Blood and Oil in Central Asia, (New York: 2004)
17
Ibid
18
Brigadier (Retd.) Dr. Ahsan ur Rahman Khan, “Reading Through US’ GeoPolitics And Its Afganistan
War Policy – Analysis”, Eurasia Review, 2017, https://www.eurasiareview.com/19102017-readingthrough-us-geoPolitics-and-its-Afganistan-war-Policy-analysis/ (diakses pada 27 Maret 2019)
15
16
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Hingga sekarang, pernyataan AS terkait penarikkan pasukannya hingga
sekarang belum dilakukan sepenuhnya. Angka penarikan pasukan tidak signifikan,
karena diikuti dengan pengiriman pasukan kembali ke Afganistan. AS dibawah
kepemimpinan Trump menyatakan bahwa sekitar 14.000 pasukan AS akan tetap berada
di Afganistan meskipun negosiasi terhadap kelompok Taliban berhasil.19
1.2.2

Pembatasan Masalah
Untuk menghindari meluasnya pemaparan di luar fokus permasalahan yang di

bahas, penulis membatasi pembahasan masalah pada faktor yang membuat AS
mempertahankan pangkalan militernya di Afganistan pasca Al-Qaeda dilihat dari sudut
pandang geopolitik. Aktor yang terlibat dalam penelitian ini adalah negara Amerika
Serikat. Pemilihan aktor AS dikarenakan penulis akan berfokus pada tindakan AS
dalam mempertahankan pangkalannya, dan hanya membahas tentang faktor geopolitik
yang membuat AS melakukan hal tersebut saja.
Penulis akan mengkaji masalah dalam rentang waktu sejak penumpasan
terhadap kelompok teror Al-Qaeda pada Mei 2011 hingga Mei 2019. Penulis memilih
rentang waktu tersebut karena pada Mei 2011 ditandai dengan tewasnya pemimpin AlQaeda, Osama bin Laden sehingga sejak itu pengaruh Al-Qaeda menurun karena
pemburuan terhadap kelompok tersebut selesai. Selanjutnya, Mei 2019 adalah bulan
David Alexander, “Trump: U.S. will maintain presence in Afganistan even if deal reached with
Taliban”, Reuters, 29 Agustus 2019, https://www.reuters.com/article/us-usa-Afganistan-trump/trump-us-will-maintain-presence-in-Afganistan-even-if-deal-reached-with-taliban-idUSKCN1VJ1R8 (diakses
pada 11 Desember 2019)
19
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yang menunjukkan informasi terakhir terkait jumlah pangkalan AS di Afganistan.
Dengan adanya pembatasan masalah ini diharapkan fokus penelitian menjadi lebih
terarah sehingga penulis dapat menjabarkan permasalahan yang diteliti secara detil.
1.2.3

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, identifikasi serta pembatasan masalah di atas, maka

penulis merumuskan masalah untuk diteliti, yaitu “Apa faktor yang membuat Amerika
Serikat mempertahankan pangkalan militernya di Afganistan pasca Al-Qaeda?”
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1.3.1

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa faktor yang membuat

AS mempertahankan pangkalan militernya di Afganistan adalah faktor geopolitik.
1.3.2

Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini akan berguna untuk:


menjadi acuan pustaka untuk peneliti lainnya terkait tujuan AS dalam
menempatkan militernya di dunia internasional;



menghadirkan

sudut

pandang

terkait

bagaimana

konsep

geopolitik

mempengaruhi tindakan suatu negara, dalam hal ini terkait keberadaan AS di
Afganistan;

10



menjadi prasyarat akademik agar penulis dapat lulus dari program studi
hubungan internasional di Universitas Katolik Parahyangan.

1.4 Kajian Literatur
Terkait dengan keberadaan pangkalan militer AS di Afganistan, terdapat
beberapa pandangan dari para akademisi yang berusaha menganalisa tujuan dari AS
dalam mempertahankan militernya yang masih ada di Afganistan pasca pemberantasan
kelompok Al-Qaeda yang ditandai dengan tewasnya Osama bin Laden. Pertama,
pandangan yang berargumen bahwa keberadaan pangkalan AS di Afganistan adalah
perlu, untuk menjaga keamanan regional dan mempertahankan pengaruhnya di
kawasan, tidak hanya Afganistan sendiri. Kedua, pandangan yang menganggap AS
seharusnya menarik pasukannya dari Afganistan karena tidak memberikan efek yang
signifikan terhadap AS maupun keamanan regional, dan malah menambah konflik
internal di Afganistan itu sendiri.
Dalam tulisan berjudul “US Policy in Afganistan: Changing Strategies,
Preserving Gains” yang ditulis oleh Ashley J. Tellis dan Jeff Eagers ini membahas
tentang perubahan strategi dan kepentingan AS di Afganistan pasca peristiwa 9/11.
Tulisan ini juga menjelaskan tentang sedikit kegagalan AS dalam menciptakan
stabilitas keamanan di Afganistan. Dalam membahas kekuatan militer, tulisan ini
membahas strategi militer AS yang disesuaikan oleh kepemimpinan yang berbeda:
Obama dan Trump. Selain itu juga dijelaskan persepsi ancaman regional AS di
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Afganistan. Disebutkan bahwa keberadaan kekuatan lain selain AS, seperti Rusia,
Tiongkok, dan Iran, mempengaruhi keamanan di Afganistan. Oleh karena itu, tulisan
ini berargumen bahwa keberadaan AS di Afganistan harus tetap ada dan bukan hanya
terkait kontraterorisme, tetapi juga sebagai penjaga keamanan regional.20
Selanjutnya, di dalam tulisan yang dibuat oleh Xenia Dormandy dan Michael
Keating berjudul “The United States and Afganistan: Diminishing Transactional
Relationship”, menyoroti bahwa AS telah melihat posisi Afganistan yang strategis dan
hal tersebut menjadi tujuan AS berada disana. Kepentingan AS berada di Afganistan
mencakup aspek pertahanan secara militer, ekonomi, pengembangan, serta diplomatis.
Tulisan ini menegaskan posisi strategis Afganistan dalam perspektif AS, selain dalam
kepentingan kontraterorisme, juga sebagai ‘battleground for proxy warfare’ terkait apa
yang dimiliki oleh Afganistan, termasuk sumber daya alam berupa mineral. Negaranegara tetangga sekitar Afganistan seperti Iran, Tiongkok dan Rusia, akan menjadi
pemain penting dalam menginginkan situasi Afganistan yang stabil. Menarik
pangkalan AS dari Afganistan akan menjadi suatu pilihan yang sulit karena yang
dipertimbangkan bukan hanya Afganistan sebagai negara, tetapi juga kawasan.
Afganistan dan kawasan sekitarnya akan tetap menjadi perhatian utama AS dalam
ranah global.21

Ashley J. Tellis & Jeff Eggers, “Afganistan: Changing Strategies, Preserving Gains”, Carnegie
Endowment for International Peace”, 22 Mei 2017.
21
Xenia Dormandy & Michael Keating, “The United States and Afganistan: A Diminishing
Transactional Relationship”, Asia Policy.
20
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Dari kedua jurnal diatas, telah dibahas mengenai perubahan kebijakan AS yang
bergerak dari kontraterorisme hingga mencapai tujuan yang lebih strategis. Kedua
jurnal tersebut berargumen bahwa pangkalan militer AS di Afganistan perlu
dipertahankan karena ancaman yang dihadapi oleh AS terkait perannya di Afganistan
bukan lagi sekedar terorisme, melainkan aktor lain berupa negara-negara di kawasan
sekitar Afganistan yang mengindikasikan kekuatan regional.
Di sisi lain, dalam jurnal yang ditulis oleh Saira Yamin berjudul “Global
Governance: Rethinking the US Role in Afganistan Post 2014”, dijelaskan bahwa
keberadaan AS di Afganistan tidak memberikan progres signifikan dalam hal stabilitas
keamanan. Sebaliknya, keberadaan AS disana menumbuhkan perang sipil yang lebih
buruk dari sebelumnya, dimana pemerintahan Afganistan yang didukung penuh oleh
AS menjadi fokus perlawanan kelompok oposisi Taliban. Keberadaan militer AS tidak
membawa dampak yang lebih baik dari sebelum invasinya ke Afganistan. Selanjutnya
juga dijelaskan bahwa sebaiknya US membiarkan Afganistan dalam memegang kontrol
penuh secara internal, dengan menyetujui upaya Afghan-led. Selain itu, tulisan ini
berargumen bahwa keberadaan AS di Afganistan hanya memperburuk konflik terkait
dengan perbatasan Afganistan dan Pakistan yang didominasi oleh kelompok teror
Mujahidin dalam melawan pengaruh Barat dalam hal ini AS.22

Saira Yamin, “Global Governance: Rethinking the US Role in Afganistan Post 2014”, Journal of
South Asian Development, Vol.8 No.2, 2013, 141-143.
22
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Dari sudut pandang yang sama, dalam jurnal berjudul “The U.S. and Afganistan
after 2014” yang ditulis oleh Larry P. Goodson. Tulisan ini menyoroti tindakan AS
dalam memenuhi kepentingan nasionalnya terkait keamanan. Namun, faktor terorisme
tidak menjadi fokus utama yang relevan lagi, bahkan setelah tahun 2014 AS masih
berada disana. Argumen utama dari jurnal ini adalah dimana Afganistan dimanfaatkan
oleh AS, padahal kepentingan AS sebenarnya bukanlah kontraterorisme lagi, namun
keamanan regional terkait persaingan aktor besar yang disebutkan oleh Goodson
sebagai “Great Game”. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan AS yang terlalu lama
di Afganistan akan berdampak pada perekonomian dan perpolitikan AS secara
internal.23
Kedua jurnal diatas menegaskan tentang keberadaan AS di Afganistan setelah
tahun 2014, yang menunjukkan rentang waktu yang cukup lama bagi AS. Kedua jurnal
ini menyebutkan implikasi AS berada disana, dan mendukung situasi internal
Afganistan seharusnya diatur oleh pemerintah Afghan sendiri tanpa intervensi pihak
manapun, seperti yang ditulis di jurnal ketiga. Kedua jurnal diatas berargumen bahwa
penarikan pangkalan AS dan menyerahkan kembali Afganistan sepenuhnya ke
masyarakatnya tanpa intervensi apapun akan lebih baik, mengingat keberadaan AS
yang juga memberikan dampak internal terhadap perekonomian, politik, hingga
casualty24 yang disebabkan oleh AS selama berada di Afganistan.

23
24

Larry P. Goodson, “The U.S. and Afganistan after 2014”, Asian Survey, Vol.55, No.2, 249-272.
Casualty adalah korban jiwa yang diakibatkan oleh perang tertentu.
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Dilihat dari beberapa literatur tersebut, penulis memiliki kesamaan pandangan
terhadap argumen dari dua jurnal pertama. Literatur-literatur tersebut mendukung
argumen dalam penelitian penulis yang melihat pentingnya mempertahankan
pangkalan AS di Afganistan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan yang lainnya
adalah penelitian ini berfokus pada faktor geopolitik yang melibatkan aspek geografi
dan politik sehingga bukan hanya kepentingan AS sendiri.
1.5 Kerangka Pemikiran
Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang tertera, peneliti akan
menggunakan konsep geopolitik yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian
ini. Geopolitik menurut terminologinya berasal dari kata geografi, yang pengertiannya
adalah “studi tentang negara-negara di dunia di berbagai belahan benua, tentang sungai,
kota, dan lainnya… yang berada di permukaan bumi.”.25 Kata ‘geopolitik’ pertama kali
disebutkan pada tahun 1899 di Eropa. Geopolitik mengartikan tindakan suatu negara
dalam mengontrol wilayah lain (land control) dan bersaing untuk wilayah tersebut.
Selain itu, dapat didefinisikan juga sebagai suatu cara melihat situasi wilayah.
Dalam hal ini, geopolitik mengacu pada tidak hanya kompetisi, tetapi juga
memanfaatkan situasi wilayah yang akan diduduki. Dalam mengidentifikasi geopolitik
juga dapat diartikan sebagai tindakan negara yang mengawasi dan mencoba membatasi

25

Brian Goodall, Dictionary of Human Geography, London: Penguin Books, 1987, 189-190
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pandangan kita tentang dunia dengan mengeluarkan berbagai kebijakan tertentu. 26
Secara umum, geopolitik adalah tindakan negara dalam memperebutkan kontrolnya
terhadap ruang, tempat, dan memfokuskan diri terhadap power 27 , atau kemampuan
dalam meraih tujuan tertentu di depan oposisi atau negara-negara tersebut.28
Dalam menganalisa penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep
geopolitik milik Martin Jones. Untuk mengenal konsep geopolitik, Jones awalnya
mendefinisikan terlebih dahulu interaksi antara politik dan geografi. Jones ingin
mengidentifikasikan satu persatu esensi dari geopolitik menggunakan aspek-aspek
politik dan geografi. Dalam mendefinisikannya, Jones membagi dua aspek tersebut ke
dalam bentuk triangular sebagai berikut.

26

Colin Flint, Introduction to Geopolitics, (USA & Canada: Routledge, 2006), 16
Power merujuk pada kemampuan aktor untuk menggunakan pengaruhnya terhadap aktor lain dalam
system internasional.
28
Ibid
27
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Gambar 1.1 Interaksi Politik dan Geografi

Sumber: An Introduction of Political Geography: Space, Place, and Politics29

Menurut Gambar 1.1, terdapat enam faktor geografi politik yang saling
berinteraksi terkait kepentingan suatu negara untuk memanfaatkan ruang secara
geografis. Sisi pertama triangular membahas tentang Power, Politics, dan Policy.
Power, mendefinisikan sesuatu yang menopang kedua sisi lainnya, Politics dan
Policy.30 Power menekankan pada tindakan dan kontestasi aktor negara satu dengan
yang lainnya terkait kapasitas kekuatan mereka yang diseimbangkan. 31 Power disini
digunakan sebagai instrumen yang menghubungkan Politics dan Policy. Jones
29

Martin Jones, dkk, An Introduction to Political Geography: Space, Place, and Politics, (London:
Routledge, 2004), 3.
30
Ibid.
31
Martin Jones, “Polymorphic Political Geographies, Territory, Politics Governance”, Journal
Routledge, 2016, Vol. 4, No.1, 1-7, 2016, 2.
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menganalogikan Power dengan mengutip dari pernyataan Bob Jessop, ‘if money makes
the economic world go round, Power is the medium of Politics’.32
Konsep Power disini dipahami sebagai ‘capacity to act’, dimana fungsinya
adalah untuk menggunakan atau mengerahkan kekuatan yang dimiliki suatu aktor baik
secara material maupun nilai. 33 Kapasitas untuk bertindak dalam hal ini mencakup
kontrol wilayah, kontrol informasi, proses sosialisasi dan indoktrinasi. Power sebagai
kapasitas juga dapat berbentuk kepemimpinan (leadership), hegemoni, atau
dominasi.34 Sehingga, terkait kontestasi aktor internasional dalam mencapai tujuannya,
Power mendefinisikan diri sebagai instrumen yang dapat berupa hegemoni. Ini
kemudian menjelaskan bahwa konsep Power adalah kapasitas yang dimiliki aktor
internasional, khususnya negara.
Selanjutnya, masih di sisi triangular pertama, adalah mengenai definisi faktor
Politics. Politics merupakan kumpulan proses yang terlibat dalam mencapai
(achieving), menggunakan (exercising), dan menghalau (resisting) Power. Ini
melibatkan pembahasan lanjut terkait kepentingan politik suatu negara dalam
memutuskan suatu tindakan, dari fungsi negara dalam politik internal seperti pemilu

32

Martin Jones, dkk, An Introduction to Political Geography: Space, Place, and Politics, (London:
Routledge, 2004), 3.
33
Ibid.
34
Dirk Nabers, “Power, Leadership, and Hegemony in International Politics: the case of East Asia”,
Review of International Studies, 36(04), 934.
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hingga keputusan yang diambil negara untuk berperang (warfare).

35

Jones

menambahkan Politics sebagai interaksi eksternal negara dengan negara lainnya.
“Political relations is the degree to which a given state exerts political control
of influence over other states. This can vary from direct political control, as in
the form of a colony or empire, to more informal relations of influence and
domination”36
Selain itu, poin Politics menurut Jones berfokus pada interaksi antara politik
dan “tempat”, atau Place yang akan dibahas pada sisi triangular kedua. Pada Politics,
Jones menekankan bahwa Politics dalam suatu Place dapat dilihat secara global
maupun lokal. Ia memberi contoh Politics menjadi penyebab konflik India dan
Pakistan terhadap perebutan Kashmir, atau Israel dan Palestina terhadap status
Yerusalem, hingga perdebatan yang ada dalam skala internal. Misalnya, era
pemerintahan seseorang dan apa pengaruhnya bagi masyarakat, dimana Jones memberi
contoh demokratisasi. Melalui analogi ini, Jones menekankan bahwa Politics bisa
dilihat secara internasional berupa kontestasi dan lokal berupa pemerintahan hingga
kondisi sosial suatu Place, atau negara.37
Faktor terakhir dalam sisi triangular bagian politik adalah Policy. Policy
merupakan output, keputusan atau hasil, yang sudah direncanakan, atau diinginkan.
Terkait interaksinya dengan sisi triangular pertama lainnya, Policy adalah hal yang

35

Martin Jones, dkk, An Introduction to Political Geography: Space, Place, and Politics, (London:
Routledge, 2004), 3-4.
36
Ibid, 39.
37
Ibid, 115.
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mendasar dimana menjadi tujuan utama Power untuk mewujudkan atau
mendapatkannya, dan juga hal yang menjadi posisi Politics untuk melakukannya.38
“Policy is the intended outcome, the things that Power allows one to achieve and that
Politics is about being in a position to do.”
Dengan kata lain, Policy merangkum semua hal yang berkaitan dengan hasil yang
sebelumnya telah diputuskan melalui proses Politics, dan yang kemudian menjadi
acuan bagi Power agar dapat diimplementasikan.
Selanjutnya, sisi kedua triangular geografi politik menurut Jones membahas
tentang faktor Space, Place, dan Territory. Penulis akan memulai pembahasan dari
Territory terlebih dahulu. Territory mendefinisikan tentang batas wilayah, dimana hal
ini penting untuk melihat batas dari ruang atau Space yang ada. Territory
merepresentasikan suatu porsi dalam ruang yang berbatasan dengan entitas lain yang
memiliki karakteristik dan identitas masing-masing. 39 Territory juga menjelaskan
bagaimana interaksi dalam hubungan satu negara dengan negara lainnya melalui
pengaruh secara ekonomi maupun politik. Territory merepresentasikan skala yang
memungkinkan terjadinya intervensi yang dilakukan oleh suatu negara dengan
membentuk regulasi maupun governance terhadap Territory yang melibatkan
hubungan suatu negara dengan negara lainnya.40

38

Ibid, 3.
Ibid.
40
Martin Jones, “Polymorphic Political Geographies, Territory, Politics Governance”, Journal
Routledge, 2016, Vol. 4, No.1, 1-7, 2016, 3-4.
39
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Pembahasan konsep selanjutnya adalah mengenai Place, yang kemudian
penulis menggabungkan konsep tersebut dengan konsep Space, karena definisi Space
mengacu kepada geografi, yaitu ruang. Space atau “ruang” disini adalah Place, atau
yang menurut Jones secara spesifik membahas tentang negara. Place menjelaskan titik
spesifik tertentu di dalam ruang atau Space.
Place juga membahas tentang dimana persimpangan antar aspek sosial,
ekonomi, dan budaya terjadi. 41 Selain itu Place juga memiliki karakteristik yang
membawahi aspek-aspek internal, seperti fisik yang mengacu lebih kepada geografis,
yaitu mengenai landscape wilayah, ekonomi seperti sumber daya alam serta struktur
sosial yang melibatkan identitas.42
Setelah mengetahui tentang faktor geografi politik, Jones kemudian
mendefinisikan konsep geopolitik dalam hubungan internasional. Geopolitik dengan
geografi politik bukanlah dua konsep yang berbeda, melainkan saling mengisi. Jones
menegaskan bahwa konsep geopolitik membahas tingkatan dimana negara menjadi
aktor, hubungan politik dan interaksi geografinya dilakukan oleh entitas negara, serta
mencakup strategi eksternal dari negara hingga global balance of power 43 . Jones
menggabungkan konsep tokoh geopolitik lain seperti Frederick Ratzel, Rudolf Kjellen,
dan Mackinder dalam mendefinisikan geopolitik hingga berargumen bahwa geopolitik
41
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Routledge, 2004), 101.
42
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43
Global balance of power mengartikan dimana suatu negara dapat mempertahankan pengaruhnya
dengan mencegah dominasi militer negara lainnya.
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dan geografi politik sangat berhubungan. Geopolitik adalah bagian dari geografi politik
yang berfokus pada hubungan negara satu dengan lainnya dalam memanfaatkan
geografi untuk tujuan politik.44
1.6 Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian
kualitatif yang lebih menekankan kata daripada angka dalam mengoleksi dan
menganalisa data.45 Menurut Alan Bryman, metode kualitatif menjelaskan hubungan
antara teori atau konsep dan masalah penelitian, dimana terdapat beberapa langkah
dalam penelitian tersebut. Langkah-langkah tersebut mencakup formulasi pertanyaan
penelitian, pemilihan subyek yang relevan, pengumpulan data yang relevan,
interpretasi data, menghubungkan temuan dengan teori atau konsep, lalu menulis
bagian kesimpulan dari penelitian.46 Bryman juga menegaskan bahwa temuan harus
relevan dengan teori atau konsep yang digunakan.47 Penulis menggunakan langkahlangkah penelitian kualitatif yang disebutkan oleh Bryman dalam menganalisa
penelitian ini. Sedangkan, jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif yang
bertujuan untuk menemukan penjelasan mengapa suatu hal dapat terjadi.
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Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah
melalui dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, dokumen resmi yang
dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi tertentu, output media massa, dan output
virtual berupa internet48 atau e-research seperti website berita, jurnal dan data lain dari
individual.49
Adapun penelitian ini menggunakan analytic induction sebagai langkah
analisis data. Menurut Bryman, langkah tersebut menjelaskan tentang proses
pengolahan data dari pertanyaan penelitian yang masih mentah, lalu diproses dengan
hipotesa yang menjelaskan pertanyaan penelitian tersebut, lalu pengujian data atau
pengumpulan data terkait hipotesa, hingga akhirnya penjelasan mengenai hipotesa
ditemukan.50
1.7 Sistematika Penulisan
Pada Bab 1, penulis menjelaskan dasar penelitian yang menjadi fondasi dari
skripsi ini. Pembahasan dimulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah yang
terkait dengan perumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, serta sistematika pembahasan.
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Selanjutnya, di Bab 2 penulis membahas tentang keberadaan Amerika Serikat
di Afganistan yang dipicu oleh peristiwa 11 September. Penulis juga melampirkan
tabel berisi daftar pangkalan militer aktif milik AS di Afganistan. Setelah itu juga
dibahas mengenai kebijakan tiga presiden AS yaitu Bush, Obama, dan Trump terkait
wacana penarikan pasukan AS dari wilayah Afganistan yang tidak dilakukan secara
total oleh AS.
Sementara itu, Bab 3 difokuskan pada penjabaran kerangka pemikiran dengan
masalah penelitian. Penulis menjelaskan faktor keberadaan AS dalam mempertahankan
pangkalan militernya di Afganistan yang akan dijawab oleh konsep geopolitik. Konsep
geopolitik ini adalah menurut Martin Jones yang mencakup tentang aspek geografi
politik, yaitu interaksi antar Power, Politics, Policy, Territory, Space, dan Place.
Dalam bab terakhir, yaitu Bab 4, penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil
analisis di dalam penelitian ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai
apa faktor yang membuat AS mempertahankan pangkalan militernya di Afganistan
pasca Al-Qaeda.

