
 

 

 

 

 

ANALISA KEPENTINGAN NASIONAL PAKISTAN  

BERGABUNG DENGAN SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION 

TAHUN 2017 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu 

Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama 

International Security and Peace 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Rainsha C. Bethel 

135 120 400 111 055 

 

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2019



 

 

 

i 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

ANALISA KEPENTINGAN NASIONAL PAKISTAN BERGABUNG 

DENGAN SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION TAHUN 2017 

 

SKRIPSI 

Disusun oleh : 

Rainsha Christiant Bethel 

135120400111055 

 

Telah disetujui oleh dosen pembimbing : 

  

 Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, 

 

 

 

 Wishnu Mahendra W., S.IP., M. Si Yustika Citra Mahendra, S.Sos., M.A 

 NIK. 20171089062810001 NIP. 198408232015041001 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi Hubungan Internasional 

 

 

 

 

Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M.DevSt 

NIP. 19780220201121001 
 

 

 



 

 

 

ii 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

ANALISA KEPENTINGAN NASIONAL PAKISTAN BERGABUNG 

DENGAN SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION TAHUN 2017 

 

SKRIPSI 

Disusun oleh : 

Rainsha Christiant Bethel 

135120400111055 

 

Telah dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana pada tanggal 3 Juli 2019 

  

 Ketua Majelis Penguji, Sekretaris Majelis Penguji, 

 

 

 Muhaimin Zulhair A., S. IP., M.A Adhi Cahya Fahadayna, S. Hub. Int., M.S 

 NIK. 2016078509081001 NIK. 2018079106151001 

 

 Anggota Majelis Penguji I, Anggota Majelis Penguji II, 

 

 

 Wishnu Mahendra W., S.IP., M. Si Yustika Citra Mahendra, S.Sos., M.A 

 NIK. 20171089062810001 NIP. 198408232015041001 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

 

Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak. 

NIP. 196908141994121001 



 

 

 

iii 

 

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Rainsha Christiant Bethel 

NIM  : 135120400111055 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa skripsi berjudul “Analisa 

Kepentingan Nasional Pakistan bergabung dengan Shanghai Cooperation 

Organization tahun 2017” adalah karya penelitian milik sendiri. Hal-hal yang bukan 

karya telah tercantum dalam daftar pustaka. 

Apabila kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan saya ini tidak benar dan 

terdapat pelanggaran atas penelitian ini, saya bersedia menerima sanksi akademik 

berupa pencabutan skripsi dan gelar yang didapat dari skripsi tersebut. 

 

Malang, 1 Agustus 2019 

 

 

Rainsha Christiant Bethel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

iv 

 

KATA PENGANTAR 

 

Salam Sejahtera, 

Atas hikmat serta penyertaan Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa penulis dapat 

menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam rangka mendapatkan gelar sarjana 

di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Brawijaya. Skripsi dengan judul “Analisa Kepentingan Nasional 

Pakistan bergabung dengan Shanghai Cooperation Organization tahun 2017” telah 

selesai dengan memuaskan di waktu yang tepat. 

Penelitian tentang kepentingan nasional sebuah negara menjadi konsentrasi penulis 

karena memiliki dampak yang sangat signifikan dalam perkembangan politik 

internasional dan perkembangan ilmu hubungan internasional itu sendiri. Negara 

yang dipilih juga merupakan ketertarikan tersendiri penulis terhadap perkembangan 

negara-negara di kawasan Asia Selatan. Negara-negara dan juga kawasan tersebut 

akan berkembang dalam beberapa dekade kedepan menjadi salah satu acuan politik  

internasional negara-negara di seluruh dunia yang dampak perkembangannya tidak 

bisa dipandang sebelah mata. 

Selain itu, dalam lembar ini penulis juga mengucapkan terimakasih yang sangat 

mendalam kepada pihak-pihak yang berkaitan selama masa perkuliahan dan diluar 

perkuliahan yaitu: 

❖ Dry Haryono dan Asih Susiani sebagai orang tua yang selalu mendukung 

dalam doa setiap proses yang dijalani hingga pada akhirnya skripsi ini bisa 

selesai dengan memuaskan dan dalam waktu yang tepat. 

❖ Wishnu Mahendra Wismayana sebagai pembimbing utama dan juga sebagai 

senior di dunia kampus, serta Yustika Citra Mahendra sebagai pembimbing 

pendamping yang selalu memberikan masukan dan dukungan secara 

akademis maupun non-akademis. Muhamad Zulhair sebagai Ketua Majelis 

Penguji dan Adhi Cahya F. sebagai anggota Majelis Penguji yang telah 

menguji skripsi penulis. 



 

 

 

v 

 

❖ Daris Rafi Fauzan, Vicky Benita F. S., Sarah Farida Ainun, Safira Nur 

Muchlisina, Hafsah Haries Aliansyah, Raga Smara Esa, Widya Ayu 

Kosasih, Rinaldi Azis, Sabila Izazi, Rhesa Victor Idelia, Karina Ovelia, 

Khrisna Wasudewa Subiakta, Fina Dwi Rahmadiningsih, Azib M. 

Barurokhman, Shabrina Octavidiani Lubis, Surya Jumantara, Grace Stella 

Arisca, Ridho Muhamad, dan Tharizma Nur sebagai teman yang paling 

banyak mengajarkan nilai kehidupan berorganisasi dan nilai-nilai 

pertemanan yang sangat berharga sehingga membuat penulis menjadi 

seperti sekarang. Jasa kalian dalam hidup penulis tidak akan pernah 

terlupakan sampai penulis meninggalkan dunia ini sampai selama-lamanya. 

❖ Seluruh teman-teman yang pernah bekerja bersama dengan penulis di 

angkatan mahasiswa HI 2013, Staf Magang BEM FISIP 2013, Staf ahli 

BEM FISIP 2014, Staf Domestic Affairs HIMAHI 2014, Anggota 

HOMEBAND FISIP 2014, Panitia PKKMABA FISIP tahun 2014, 2015, 

2016, 2017, serta dalam kegiatan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

❖ Staf dan jajaran pimpinan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang 

terutama staf Fungsi Konsuler; Bapak Firdaus, Bapak Hakim, Bapak Arif, 

Ibu Indira, dan Bapak Asef serta staf Fungsi lain; Bapak Aditya, Bapak 

Athoillah, Ibu Cinde yang memberikan bantuan dan bimbingan selama 

penulis melakukan magang di KJRI Penang. 

❖ Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis 

sekali lagi mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam, semoga di 

kehidupan yang akan dating penulis mampu mengembalikan kebaikan yang 

dilakukan lebih baik lagi. 

Malang, 1 Agustus 2019 

 

Rainsha Christiant Bethel 

 



 

 

 

vi 

 

ABSTRAK 

 

 Kepentingan nasional sebuah negara menjadi inti dari kebutuhan dan 

keinginan sebuah negara yang harus dimanifestasikan dalam tatanan politik 

internasional untuk bisa memenuhi hal tersebut. Penilitian ini membahas tentang 

kepentingan nasional Pakistan bergabung dengan Shanghai Cooperation 

Organization tahun 2017 dimana kepentingan nasional Pakistan sangat kental dapat 

dirasakan dalam kebijakannya bergabung dengan organisasi ini. Analisa 

kepentingan nasional Pakistan ini dianalisa menggunakan konsep kepentingan 

nasional milik D. E. Nuechterlein. Konsep ini mengakomodir penulis dalam 

menganalisa kepentingan dasar sebuah negara serta intensitasnya sehingga dapat 

diketahui kepentingan yang paling dominan. Kepentingan yang intensitasnya 

paling tinggi adalah kepentingan nasional Pakistan dalam sub-variabel Defence 

interests karena bergabung dengan keanggotaan SCO bisa menjadi jawaban atas 

konflik berkepanjangan antara Pakistan dan India di wilayah Kashmir. Kemudian 

diikuti dengan kepentingan nasional Pakistan dalam sub-variabel economic 

interests dan world order interests. Kepentingan nasional Pakistan dalam bidang 

ekonomi ini jelas terlihat karena SCO memiliki mega proyek yang akan 

menyambungkan jalur ekonomi antar negara-negara anggota. Sedangkan dalam 

kepentingan world order Pakistan ingin memperbaiki citra terorisme dan 

radikalisme yang melekat pada negara-negara islam di kawasan tersebut dengan 

harapan citra baik tersebut dapat membantu Pakistan berkiprah lebih jauh dalam 

tatanan politik dunia internasional. Kepentingan nasional dalam ideological 

interests ditemukan tidak terlalu signifikan dalam kepentingan Pakistan bergabung 

dengan SCO ini. Penelitian ini memiliki harapan kedepan mampu menambah 

referensi peneliti dalam menganalisa kepentingan nasional sebuah negara dalam 

kebijakannya bergabung dengan organisasi regional atau internasional. Selain itu, 

organisasi yang tergolong baru membuat dinamika yang akan terjadi menjadi 

semakin kompleks dan menarik untuk diteliti lebih jauh. 

 

Kata kunci: Kepentingan nasional, Pakistan, Shanghai Cooperation Organization 
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ABSTRACT 

 

The national interest of a country is at the core of the needs and desires of a 

country that must be manifested in an international political order to be able to 

fulfilled. This research discusses the national interest of Pakistan in joining the 

Shanghai Cooperation Organization in 2017 Pakistan's national interests are very 

obvious in its policy of joining this organization. This analysis of Pakistan's national 

interests was analyzed using the concept of national interests from D. E. 

Nuechterlein. This concept accommodates the writer in analyzing the basic interests 

of a country and its intensity so that the most dominant interests. The highest 

intensity of interest is the national interest of Pakistan in the sub-variable Defense 

interests because joining the SCO membership can be the answer to the prolonged 

conflict between Pakistan and India in the Kashmir region. Then followed by 

Pakistan's national interests in the economic interests and world order interests sub-

variables. Pakistan's national interest in the economic is clearly visible because 

SCO has a mega project that will connect economic relations between member 

countries. Whereas in the world order of Pakistan's interest in improving the image 

of terrorism and radicalism inherent in Islamic countries in the region in the hope 

that such a good image can help Pakistan take a further role in the international 

political order. National interests in ideological interests were found to be not too 

significant in the interests of Pakistan joining this SCO. This research hopes that it 

will be able to enrich researchers' references in analyzing the national interests of a 

country in its policy of joining regional or international organizations. In addition, 

a relatively new organization makes the dynamics that will occur become more 

complex and interesting to be analyzed. 

 

Keywords: National interests, Pakistan, Shanghai Cooperation Organization 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kepentingan nasional secara teminologi menurut D. E. 

Nuechterlein merupakan cara sebuah negara mendeskripsikan aspirasi dan 

tujuan dengan entitas berdaulat dalam sistem internasional.1 Kepentingan 

nasional bisa dinilai sangat vital dalam keberlangsungan hidup sebuah 

negara. Kepentingan mendorong sebuah negara dalam merumuskan dan 

melaksanakan sebuah kebijakan, yang seperti diketahui sebuah kebijakan 

juga muncul dari sebuah kepentingan yang didalamnya memuat kebutuhan, 

keinginan dan mungkin ketakutan sebuah negara terhadap suatu isu. 

Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional menjaga keamanan 

negaranya pasca serangan teroris September 2001, dan manifestasi dari 

kepentingan itu Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan operasi 

anti-terorisme di negara-negara yang terindikasi sebagai sarang terorisme. 

Contoh ini dapat menjelaskan sedikit bagaimana kepentingan nasional itu 

vital bagi jalannya sebuah negara. 

Kepentingan nasional merupakan instrumen negara menjalankan 

politik internasional dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Isu 

mengenai kepentingan nasional sebuah negara menarik untuk dibahas 

karena dinamika proses yang kompleks membuat isu ini menjadi sangat 

 
1 D. E. Nuechterlein. National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for 

Analysis and Decision-Making. British Journal of International Studies, Vol. 2, No. 3 (Oct., 1976), 

hal. 246 
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vital. Salah satu manifestasi kepentingan nasional yang menjadi fokus 

penelitian penulis adalah kebijakan internasional sebuah negara untuk 

bergabung kedalam sebuah organisasi kawasan atau regional. Penelitian ini 

menganalisa tentang kepentingan nasional Pakistan bergabung kedalam 

organisasi Shanghai Cooperation Organization. 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) memiliki sejarah yang 

belum cukup banyak seperti organisasi lainnya yang serupa. Organisasi ini 

berawal dari tahun 1996, dimana negara-negara pecahan Uni Soviet dan 

Cina mengalami konflik berkepanjangan mengenai perbatasan. Pada tahun 

tersebut negara-negara seperti Rusia, Cina, Kazakhstan, Kirgyzstan, dan 

Tajikistan menandatangani kerjasama untuk membangun kepercayaan 

untuk menyelesaikan isu perbatasan ini. Perjanjian tersebut bernama Treaty 

of Deepening Military Trust in Border Region. Negara-negara inilah yang 

membentuk kelompok yang diberi nama Shanghai Five.2 Pada tahun ke-5 

perjanjian ini ditandatangani Cina menginisiasi untuk memperluas 

kerjasama organisasi ini dengan skala yang lebih luas. Akhirnya negara-

negara Shanghai Five mengajak Uzbekistan pada saat itu menginisiasi 

Shanghai Cooperation Organization. Organisasi ini dapat berjalan dengan 

baik, dinilai dari hanya membicarakan isu perbatasan hingga menghasilkan 

kerjasama dibidang lain seperti politik, keamanan, ekonomi dan 

perdagangan.3 Sampai pada akhirnya organisasi ini resmi berdiri dan diakui 

tahun 2002. 

 
2 Stephen Aris. Shanghai Cooperation Organization, Mapping Multilateralism Transition no. 2. 

International Peace Institute. Hal. 2. 
3 Ibid. 
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Shanghai Cooperation Organization membawa tujuan yaitu; 

memperkuat kepercayaan antar negara-negara anggota, mempromosikan 

kerjasama efektif di bidang politik, perdagangan, ekonomi, penelitian, 

teknologi dan budaya serta dalam pendidikan, energi, transportasi, 

pariwisata, perlindungan lingkungan, dan bidang-bidang lainnya. Selain itu 

organisasi ini juga bertujuan untuk melakukan upaya bersama untuk 

memelihara dan menjamin perdamaian, keamanan dan stabilitas di 

kawasan; dan bergerak menuju pembentukan tatanan politik dan ekonomi 

internasional yang demokratis, adil dan rasional.4  

Keanggotaan SCO terus berkembang seiring dengan 

perkembangan organisasi ini sendiri. Diawali oleh Rusia, Cina, 

Kazakhstan, Kirgyzstan, Tajikistan dan Uzbekistan hingga 2017 anggota 

SCO bertambah 2 negara yaitu; India dan Pakistan. Selain itu, SCO saat ini 

memiliki observer states yaitu; Afganistan, Belarusia, Iran dan Mongolia. 

SCO juga memiliki dialogue partners yaitu; Azerbaijan, Armenia, 

Kamboja, Nepal, Turki, dan Sri Lanka.5 Bergabungnya negara-negara ini 

menjadi prestasi tersendiri bagi SCO yang baru berdiri aktif sejak 2002 dan 

hingga saat ini sudah memiliki hubungan dengan banyak negara. Oleh 

karena itu, organisasi ini merupakan organisasi yang patut 

dipertimbangkan kedepannya untuk menjadi organisasi yang mampu 

berperan banyak di kawasan maupun dalam level internasional. 

 
4 Shanghai Cooperation Organization. http://eng.sectsco.org/about_sco/ diakses tanggal 26 April 

2018 pukul 13.59 
5 Ibid. 

http://eng.sectsco.org/about_sco/
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Negara yang menjadi analisa penulis mengenai kepentingan 

nasional bergabung kedalam sebuah organisasi ini adalah Pakistan. 

Pakistan menjadi analisa penulis karena Pakistan merupakan negara yang 

sedang berkembang di kawasan Asia Selatan. Sebagai pendukung, Pakistan 

merupakan salah satu negara di kawasan Asia terutama bagian selatan yang 

memiliki kekuatan cukup besar dari segi jumlah penduduk, hingga 2017 

penduduk Pakistan berjumlah 197.015.955 jiwa. Jumlah ini membawa 

Pakistan menempati posisi ke-6 di dunia.6 Selain jumlah penduduk yang 

banyak menjadi kekuatan, negara ini menjadi menarik karena mampu 

berkembang juga secara ekonomi dalam hal ini meningkatkan GDP selama 

beberapa tahun terakhir menjadi salah satu negara yang progresif, hingga 

tercatat GDP Pakistan tahun 2015 sebesar 270,556 Juta US Dollar dan 

278,665 Juta US Dollar ditahun 2016 dan 304,952 Juta US$ di 2017 

peningkatannya 4.6% dan 5.4%.7 Hal ini akan memungkinkan berimbas 

pada pertumbuhan di sektor lain seperti pendidikan, sosial dan politik 

Pakistan yang semakin membaik pula. Dapat dibuktikan juga bahwa HDI 

atau Human Development Index yang digunakan untuk menilai sebuah 

perkembangan negara mencatat perkembangan Pakistan yang terus 

meningkat. Tahun 2015 HDI berada pada index 0.551, tahun berikutnya 

meningkat menjadi 0.560 dan di 2017 menjadi 0.562. Data ini membawa 

Pakistan menempati posisi 150 dari 189 negara.8 Dari beberapa data ini 

dapat diasumsikan bahwa Pakistan merupakan satu negara yang secara 

 
6 World Bank Data. https://data.worldbank.org/country/pakistan diakses tanggal 25 April 2018 

pukul 12.21 
7 Ibid. 
8 UNDP. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IND diakses tanggal 26 April 2018 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IND
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konsisten berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dibidang ekonomi 

dan juga secara sosial. 

Kondisi Pakistan sebagai negara yang berkembang, didukung 

dengan data yang sudah dipaparkan penulis sebelumnya serta keberhasilan 

dalam menjalankan tata kelola negara hingga mampu berkembang saat ini 

tidak menutup kemungkinan akan adanya persaingan dikawasan tersebut. 

Seperti yang sudah banyak diketahui bahwa Pakistan memiliki banyak 

pesaing. Dalam bidang ekonomi dan keamanan saja di kawasan Asia, 

Pakistan harus bersaing dengan negara yang jauh lebih besar, seperti; Cina, 

Jepang, Korea, India dan Bangladesh. Karena kawasan ini menjadi salah 

satu yang berkembang pesat sehingga persaingan pasti terjadi. Persaingan 

ini seringkali membawa konflik baik yang dibawa sejarah masa lalu 

maupun konflik baru dengan isu yang baru juga. Tidak jarang juga 

preferensi politik luar negeri di kawasan tersebut menjadi pemicu konflik 

kepentingan baik secara bilateral maupun multilateral. 

Di kawasan Asia negara – negara didalamnya juga memiliki 

permasalahan lain yang cukup mendasar dan berkelanjutan yaitu mengenai 

perbatasan. negara-negara ini berbatasan langsung sehingga sangat mudah 

memunculkan gesekan antar masyarakat di batas-batas negara tersebut. 

Ditambah lagi dengan perbedaan identitas sosial masing-measing negara 

makin membuat permasalahan perbatasan semakin kontras. Belakangan 

memang perbedaan ini yang menjadi permasalahan mendasar territorial di 

kawasan Asia terutama bagian selatan. Konflik kepentingan dalam isu ini 
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masih menjadi perhatian serius masing-masing negara untuk 

menyelesaikannya. 

Pakistan dengan India merupakan salah satu contoh permasalahan 

dalam mempertahankan batas-batas negaranya terlepas dari persaingan 

ekonomi yang terjadi di kawasan ini. Kembali lagi bahwa salah satu konflik 

Pakistan dengan negara kompetitornya yaitu India adalah permasalahan 

perbatasan. Sebagai contoh permasalahan ini melibatkan Pakistan dan 

India. Salah satu momen yang bisa menggambarkan konflik yang terjadi 

melibatkan kedua negara ini begitu pelik adalah konflik di daerah Kasmir. 

Daerah ini sudah menjadi medan perang kedua negara. Tercatat terdapat 3 

perang besar di tahun 1947, 1966, dan 1999. Perang tersebut berujung pada 

perjanjian gencatan senjata kedua negara tahun 2003. Namun, setelah itu 

masih sering terjadi serangan yang disebabkan oleh masing-masing pihak 

merasa perjanjian gencatan dilanggar oleh masing-masing negara.9 Hingga 

saat ini permasalahan perbatasan ini masih menjadi problematika pelik 

kedua negara.  

Terlepas dari persaingan Pakistan dan hubungannya dengan negara-

negara lainnya di Asia tersebut kepentingan nasional Pakistan untuk 

bergabung kedalam organisasi ini masih terus berlanjut. Salah satu 

momennya adalah bergabungnya Pakistan kedalam organisasi bernama 

Shanghai Cooperation Organization.10 Perjalanan Pakistan dalam 

 
9 Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-

tracker#!/conflict/conflict-between-india-and-pakistan diakses tanggal 26 April 2018  
10 The Hindu. http://www.thehindu.com/news/national/Pakistan-to-join-sco-in-

astana/article18788518.ece diakses tanggal 26 April 2018 pukul 14.11 

https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/conflict/conflict-between-india-and-pakistan
https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/conflict/conflict-between-india-and-pakistan
http://www.thehindu.com/news/national/india-to-join-sco-in-astana/article18788518.ece
http://www.thehindu.com/news/national/india-to-join-sco-in-astana/article18788518.ece
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organisasi ini sejak tahun 2005 bergabung menjadi observer country,11 

Pakistan hanya bisa hadir dalam pertemuan negara-negara tersebut karena 

statusnya masih sebagai observer country. Pakistan bergabung sebagai 

observer country pada tahun 2005, selama itu organisasi ini sudah banyak 

membahas permasalahan yang mampu diselesaikan secara kolektif dalam 

organisasi. Pembentukan Regional Anti-Terrorism Structure (RATS) 

berpusat di Tashkent, ibukota Uzbekistan pada 2004 dalam rangka 

memberantas aksi terorisme, ekstrimisme dan separatisme yang memang 

menjadi konsentrasi permasalahan di kawasan ini.12 Hingga pada tahun 

2016 Pakistan mengajukan diri sebagai anggota penuh yang sebelumnya 

pada 2015 anggota sudah menemukan kata sepakat mengenai penambahan 

anggota baru dan Juni 2017 dalam SCO Summit di Astana, Kazakhstan 

Pakistan secara resmi menjadi negara anggota penuh SCO.13 Setelah itu 

Pakistan memiliki hak yang sama dengan negara anggota penuh lainnya.  

Bergabungnya Pakistan dengan organisasi ini mendapatkan respon 

dari Rusia yang berpendapat bahwa bergabungnya Pakistan dan India 

bukan karena prospek dari organisasi ini melainkan karena ketakutan 

negara tersebut untuk tertinggal jatuh dibelakang perkembangan 

kontinental Eurasia yang sudah berada didalamnya.14 Cina juga merespon 

pada 2016 wakil perdana menteri Cina memberikan pernyataan mengenai 

 
11 Alyson J. K. Bailes, Pál Dunay, Pan Guang and Mikhail Troitskiy. The Shanghai Cooperation 

Organization. SIPRI Policy Paper No. 17 hal. 18. 
12 Stephen Aris. Loc. Cit.  Hal. 5. 
13 The Diplomat. https://thediplomat.com/2017/06/its-official-Pakistan-and-pakistan-join-

shanghai-cooperation-organization/ diakses tanggal 26 April 2018 pukul 14.13 
14 Firstpost.com. https://www.firstpost.com/world/sco-membership-for-Pakistan-might-not-be-so-

great-for-the-organisation-2812718.html diakses tanggal 26 April 2018 

https://thediplomat.com/2017/06/its-official-india-and-pakistan-join-shanghai-cooperation-organization/
https://thediplomat.com/2017/06/its-official-india-and-pakistan-join-shanghai-cooperation-organization/
https://www.firstpost.com/world/sco-membership-for-india-might-not-be-so-great-for-the-organisation-2812718.html
https://www.firstpost.com/world/sco-membership-for-india-might-not-be-so-great-for-the-organisation-2812718.html
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bergabungnya Pakistan dan India dalam organisasi ini. Dilansir 

firstpost.com melalui wakil Menteri luar negeri Cina; “India and 

Pakistan's admission to the SCO will play an important role in the SCO’s 

development. It will play a constructive role in pushing for the improvement 

of their bilateral relations” diartikan bahwa India dan Pakistan 

memberikan dampak dalam perkembangan SCO, negara-negara ini 

memiliki peran yang konstruktif bagi hubungan bilateralnya.15 Respon dari 

negara – negara anggota SCO menjadi penting karena dari pendapat 

tersebut dapat dilihat bahwa bergabungnya Pakistan dalam organisasi ini 

mendapatkan respon positif bagi Pakistan dari negara – negara yang berada 

didalamnya.  

Dari latar belakang Pakistan dan SCO ini menjelaskan bahwa ada 

hal yang menarik untuk diteliti, terutama mengenai kepentingan nasional 

Pakistan bergabung kedalam sebuah organisasi yang didalamnya terdapat 

negara yang sedang berkonflik dengan negaranya sendiri. Hal ini dapat 

disimpulkan dari latar belakang yang penulis berikan pada bab pertama ini. 

Pakistan merupakan negara yang sedang berkembang dengan pesat, 

Pakistan memutuskan untuk bergabung dengan sebuah organisasi regional 

yang berfokus di bidang keamanan, ekonomi, sosial dan politik guna 

meningkatkan dan mempertahankan perkembangan negaranya selama ini. 

Namun, Pakistan memiliki catatan sejarah konflik dengan negara anggota 

di organisasi tersebut yaitu India. Hal tersebut menjadi sebuah anomali 

ketika negara yang memiliki berkonflik dan sedang bersaing memiliki 

 
15 Ibid. 



 

 

 

9 

 

keputusan bekerja sama dalam satu kerangka kerja organisasi regional 

yang mengatur negara-negara tersebut dan seketika memiliki respon yang 

baik akan keputusan Pakistan bergabung.  

Selain itu, perkembangan Pakistan ini memang tidak terlalu 

mengagumkan mengingat negara yang berada di sekitar Pakistan jauh lebih 

pesat, namun perkembangan Pakistan ini dapat dinilai sebagai 

perkembangan secara umum di kawasan terutama Asia Selatan. Hal ini 

juga yang menjadikan Pakistan menarik untuk diteliti lebih lanjut terutama 

mengenai kepentingannya bergabung dengan SCO. Pakistan menjadi satu 

dari dua negara yang mampu menjadi anggota penuh, bersama dengan 

India. Sejak berdirinya organisasi ini tercatat baru 2 negara baru yang 

bergabung yaitu; Pakistan serta India pada 2017. Perkembangan Pakistan 

ini juga sejalan dengan tujuan SCO salah satunya yaitu; kerjasama efektif 

antar negara anggota terutama bidang ekonomi dan sosial didukung dengan 

data secara ekonomi dan sosial Pakistan sedang berkembang. Oleh karena 

itu penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam kepentingan 

nasional Pakistan yang menghasilkan keputusan bergabung kedalam SCO 

pada tahun 2017. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, 

memunculkan suatu pertanyaan yang memerlukan pengkajian lebih dalam 

yakni : Mengapa Pakistan bergabung dalam SCO pada tahun 2017? 
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1.3. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan ini terbagi menjadi 

dua, yakni : 

1.3.1. Tujuan Umum 

a. Mampu memahami faktor yang membentuk kepentingan nasional 

sehingga menjadi sebuah kebijakan negara terutama dalam tingkat 

negara dengan organisasi internasional 

b. Menambah literatur mengenai organisasi ini secara umum guna 

membantu peneliti lain dalam melakukan penelitian 

1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui secara komprehensif kepentingan nasional Pakistan 

bergabung dalam organisasi internasional bersama dengan negara-

negara disekitar kawasannya 

b. Mampu menjelaskan kepentingan nasional Pakistan dalam 

kebijakannya bergabung dalam organisasi internasional SCO tahun 

2017 

 

1.4. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan penulisan ini baik 

dari segi akademis maupun praktis yaitu :  
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1.4.1. Segi Akademis 

a. Memperoleh wawasan mengenai isu-isu terkini serta pengetahuan 

tentang kerangka analisa yang telah dikembangkan dan dapat 

diaplikasikan untuk menjelaskan studi kasus tertentu 

b. Memberikan sumber informasi bagi penulis selanjutnya yang 

tertarik untuk melakukan penulisan dengan tema serupa 

1.4.2. Segi Praktis 

a. Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi pihak-

pihak berkepentingan seperti national interest yang berminat 

mengkaji tema serupa 

b. Memberi pendalaman informasi mengenai kepentingan nasional 

Pakistan dalam kebijakannya bergabung dengan SCO sehingga 

penulisan ilmiah dengan tema serupa dapat terbantu. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1. Studi Terdahulu 

Sebuah penelitian penting bagi penulis untuk menggunakan studi 

terdahulu untuk membantu memberikan informasi dan pengetahuan yang 

lebih komprehensif. Penerlitian ini penulis menggunakan 2 studi terdahulu.  

Studi terdahulu yang pertama yaitu sebuah jurnal ilmiah berjudul 

”Shanghai Cooperation Organization: MAPPING MULTILATERALISM 

IN TRANSITION NO. 2” dari International Peace Institute, ditulis oleh 

Stephen Aris. Jurnal tersebut membahas secara mendalam mengenai sejarah 

SCO, struktur organisasi dan bidang utama kerjasama dalam organisasi 

tersebut. Keamanan, ekonomi, politik dan budaya merupakan bidang utama 

dalam kerjasama SCO yang secara umum dijelaskan bahwa dengan besar 

dan perbedaan dari masing-masing anggota menjadi tantangan tersendiri 

bagi SCO untuk memenuhi tujuan dibentuknya organisasi ini.16  Penulis 

menggunakan bagian ini untuk lebih memahami secara mendalam 

mengenai tujuan SCO yang akan mempermudah penulis menganalisa 

kepentingan Pakistan bergabung dengan organisasi ini. 

Bidang utama kerjasama SCO juga dijelaskan oleh Aris, seperti; 

dalam bidang keamanan dengan pembentukan Regional Anti Terrorism 

Structure tahun 2004 merupakan respon dari kepentingan negara-negara 

anggota dalam menangani ”Three evils”; terorisme, separatisme dan 

 
16 Stephen Aris. International Peace institute. Shanghai Cooperation Organization: 

MAPPING MULTILATERALISM IN TRANSITION NO. 2. 
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ekstrimisme. Untuk bidang ekonomi SCO berfokus pada makroekonomi 

untuk membangun infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi lintas negara 

SCO, disamping terdapat mekanisme bantuan-bantuan ekonomi lainnya17. 

Bahasan ini tentu saja semakin memperluas pandangan dan pengetahuan 

penulis tentang apa yang sudah dilakukan SCO hingga jurnal ini dibuat. 

Analisa dinamika didalam organisasi tersebut pada sub-bab 

berikutnya memberikan pandangan lebih luas kepada penulis. Sub-bab 

selanjutnya membahas tentang dinamika yang terjadi didalam organisasi 

ini. Unsur geopolitik Rusia dan Cina menjadi contoh organisasi ini mampu 

memberikan mekanisme kooperatif bagi kedua negara besar ini yang punya 

hubungan kurang baik di dua dekade ini.18 Jurnal ini diakhiri dengan 

kesimpulan bahwa SCO ini organisasi yang masih sangat muda dan perlu 

membuktikan diri lebih lanjut. Mekanisme SCO yang menjadi forum 

diskusi negara anggotanya dalam menentukan posisi dalam sebuah konflik 

masih akan menjadi nilai positif dalam perkembangan SCO dan negara-

negara anggotanya seperti dalam krisis Suriah pada 2013.19 Bagian ini 

membantu penulis dalam menganalisa lebih dalam dinamika organisasi 

kedalam maupun keluar. 

Studi terdahulu yang kedua adalah tesis dari Ismael Idrobo dengan 

judul “Analysis of Naval Organization within National Interest: The Case 

of Colombia” pada tahun 1997. Studi ini Idrobo memadukan antara konsep 

 
17 Ibid.  
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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tentang kepentingan nasional milik D. E. Nuechterlein dan kepentingan 

maritime nasional milik Ken Booth yang dari elaborasi kedua konsep ini 

membahas tentang restrukturasi Kolombia terhadap Colombian Maritime 

Authority dan Coast Guard Service dapat memajukan manajemen aktifitas 

maritime Kolombia serta membantu kepentingan nasional Kolombia pada 

bidang tersebut20.  

Studi ini lebih membantu penulis pada proses operasionalisasi 

konsep kepentingan nasional dari Nuechterlein. Idrobo menerapkan konsep 

Nuechterlein dan memberikan studi kasus tentang invasi Argentina ke pulau 

Falkland/Malvinas pada April 1982. Invasi tersebut dilakukan Argentina 

terhadap pulau yang sebelumnya dikuasai Inggris sejak 1832. Argentina 

menilai pulau ini merupakan salah satu pulau yang memiliki sumber daya 

minyak dan gas, selain itu jika Argentina mampu menguasai pulau ini akan 

semakin memperkuat posisi maritim Argentina di laut Atlantis Selatan. 

Idrobo menilai ini memenuhi faktor basic national interest pada sub-

variabel economic interest21.  

 

 

 

 

 
20 Ismael Idrobo. Naval Postgraduate School. Analysis of Naval Organization within National 

Interests: The Case of Colombia. 
21 Ibid. 
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Tabel 2.1 

Studi Terdahulu 

No. Judul Persamaan Perbedaan 

1. Stephen Aris: Shanghai 

Cooperation Organization: 

MAPPING 

MULTILATERALISM IN 

TRANSITION NO. 2 

Isu yang dibahas 

sama dengan 

penulis yaitu 

tentang organisasi 

SCO 

Jurnal ini 

menggunakan 

teori/pendekatan 

yang berbeda 

dengan penulis 

yaitu 

multilateralisme 

2. Ismael Idrobo: Naval 

Postgraduate School. Analysis 

of Naval Organization within 

National Interest: The Case of 

Colombia. 

Penggunaan 

konsep yang 

sama yaitu 

kepentingan 

nasional milik D. 

E. Nuechterlein 

Isu yang dibahas 

bukan isu 

kepentingan 

nasional terhadap 

bergabungnya 

negara kedalam 

sebuah organisasi 
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2.2. Kerangka Konseptual 

Hans J. Morgenthau memberikan penjelasan bahwa kepentingan 

nasional bisa dibagi menjadi 2 tingkatan. Pertama, Vital national interest 

yang merupakan kepentingan nasional menyangkut keberlangsungan hidup  

negara. Kepentingan nasional negara dalam menjaga negara sebagai negara 

yang merdeka, menjaga institusi, masyarakat dan nilai dasar inilah yang 

menjadi vital national interest. Kedua, secondary interest adalah 

kepentingan nasional yang menurutnya sulit didefinisikan karena seringkali 

tidak terlihat dengan jelas namun, kepentingan ini bisa jadi potensi 

kepentingan vital sesuai dengan perkembangannya22. Pemikiran ini 

menjelaskan bahwa kepentingan nasional mengacu kepada kebutuhan 

negara dan dimanifestasikan kedalam maupun keluar negara dalam bentuk 

kebijakan atau diplomasi. 

Menurut D. E. Nuechterlein kepentingan nasional sering digunakan 

oleh para negarawan dan para peneliti di dunia untuk menjelaskan tujuan 

serta aspirasi dari entitas yang berdaulat dalam tataran internasional. Dalam 

tulisannya ia menjelaskan secara definitif bahwa kepentingan nasional 

merupakan kebutuhan dan keinginan sebuah negara berdaulat dalam 

hubungannya dengan negara berdaulat lainnya di lingkungan eksternal 

dalam hal ini tataran internasional.23 Dari definisi tersebut dapat sedikit 

 
22 Michael G. Roskin. NATIONAL INTEREST: FROM ABSTRACTION TO STRATEGY. Strategic 

Studies Institute. Hal 5. 
23 D. E. Nuechterlein. National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for 

Analysis and Decision-Making. Cambridge University Press. British Journal of International 

Studies, Vol. 2, No. 3 (Oct., 1976) hal 247. 
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menjelaskan bahwa secara internal kepentingan nasional merupakan 

manifestasi dari kebutuhan dan keinginan sebuah negara.  

Nuechterlein menjabarkan kepentingan nasional sebuah negara 

dengan memperhatikan; pertama, kepentingan nasional berbicara tentang 

persepsi dari sebuah kebutuhan, dimana kebutuhan ini akan memberikan 

sugesti dalam menentukan kepentingan nasional yang merupakan proses 

politik sebuah negara dengan banyak pandangan tentang kepentingan, 

walaupun terdapat perbedaan akan tetap berakhir pada pentingnya isu yang 

spesifik.24 Kedua, definisi ini hanya berlaku bagi negara yang berdaulat. 

Tidak berlaku bagi organisasi internasional maupun wilayah tertentu, 

karena seperti yang diketahui bahwa kita hidup didunia yang masih 

menerapkan penggunaan pasukan, pemaksaan aturan perdagangan dan 

masuk kedalam sebuah aliansi hanya bisa dibuat oleh pemerintah negara 

berdaulat.25 Ketiga, definisi ini membedakan eksternal dan internal sebuah 

negara. Internal sering disebut public interest.26 Dan yang terakhir, definisi 

ini menjelaskan tentang kepentingan nasional merupakan kepentingan 

secara luas, bukan hanya tentang kepentingan private groups, birokrasi atau 

organisasi politik.27 Penjelasan ini memberikan pengertian bahwa 

kepentingan nasional hanya bisa didefinisikan jika sudah memenuhi kriteria 

yang tersebut diatas. 

 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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Dari penjelasan D. E. Nuechterlein tentang kepentingan nasional 

penulis mampu menyimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan 

manifestasi dari kepentingan yang berada di domestik negara berupa 

keinginan dan kebutuhan di lingkungan eksternal negara. Eksternal negara 

ini mencakup negara lain, organisasi regional, organisasi internasional, dan 

bahkan tatanan dunia global. Keinginan dan kebutuhan domestik negara 

menjadi penting untuk dimanifestasikan di luar negara karena era modern 

mengharuskan negara untuk mampu berinteraksi dengan negara lain. 

Interaksi ini menjadi semakin luas dan mudah sehingga juga mampu 

memperluas serta mempermudah manifestasi kepentingan nasional negara 

di luar negara. 

2.3. Definisi Konseptual 

Selanjutnya tulisan ini akan menggunakan konsep dari D. E. 

Nuehterlein yang akan dijelaskan dalam menganalisa kepentingan nasional 

sebuah negara. Nuechterlein memberikan cara untuk membantu 

mengidentifikasikan jenis kepentingan ini melalui kebutuhan dasar sebuah 

negara. Cara tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu; Defence Interest, 

merupakan kepentingan dalam melindungi negara dan masyarakatnya dari 

ancaman kekerasan fisik secara langsung dari negara lain maupun kekerasan 

yang dianggap mampu mengancam sistem pemerintahannya.28 Contohnya 

kepentingan sebuah negara dalam mempertahankan kedaulatan dan 

masyarakatnya jika salah satu teritori negara di invasi negara lain. Economic 

 
28 Ibid. Hal 248. 
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Interest, merupakan kepentingan meningkatkan ekonomi negara dalam 

hubungan dengan negara lain.29 Contohnya antara lain kepentingan nasional 

negara dalam perjanjian kerjasama perdagangan dengan negara lain. World 

Order Interest, merupakan kepentingan negara dalam hal menjaga sistem 

politik-ekonomi internasional dimana negara merasa aman, dan masyarakat 

yang melakukan perdagangan diluar batas negaranya juga demikian.30 

Dengan kata lain kepentingan ini merupakan kepentingan nasional dalam 

menjaga status dalam sistem politik dunia seperti dalam Perserikatan 

Bangsa Bangsa (PBB). Terakhir, Ideological Interest, merupakan 

kepentigan negara dalam hal menjaga dan melanjutkan nilai yang dipercaya 

adalah sebuah kebaikan.31 Hal ini dapat dicontohkan seperti ideologi negara 

yang menganut nilai demokrasi akan menjaga proses politik didalam negara 

tetap demokratis. Variabel ini menjelaskan basic national interest bisa 

dibagi menjadi 4 bagian seperti yang disebutkan sebelumnya yang dinilai 

merupakan kebutuhan dasar sebuah negara. 

Nuchterlein juga memberikan sebuah tambahan alat pengukuran 

untuk nenentukan intensitas kepentingan dasar dari kepentingan nasional. 

Penjelasan tersebut adalah intensity of interest, adapun penjelasannya antara 

lain:  

 

 

 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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1.  Survival issue  

Sebuah kepentingan nasional negara diberikan label survival issue 

ketika keberedaan fisik dari negara tersebut sedang dalam bahaya, keadaan 

tersebut dijelaskan ketika terdapat serangan militer terbuka oleh negara lain 

dalam teritori negara tersebut atau ketika ancaman dari negara lain (musuh) 

saat permintaan dari negara musuh tersebut ditolak.32 Hal tersebut terjadi 

saat ultimatum yang diberikan oleh Adolf  Hitler akhir 1930. Dari 

penjelasan tersebut Nuchterlein menjelaskan, kemungkinan kepentingan 

lain tidak berlaku selain defence interest, karena hanya kepentingan 

pertahanan dan keamanan negara saja yang dapat mencapai tingkat setinggi 

ini33. Contoh lain yang dapat diuraikan terdapat pada ancaman nuklir dari 

negara musuh juga dapat menjadi salah satu indikator untuk dapat mencapai 

tingkat intensitas ini.34  

2.  Vital Issue  

Intensity level akan menjadi vital issue saat adanya ancaman yang 

ditujukan kepada negara dari segi defence interest yang akan memberikan 

dampak yang serius kepada negara, sehingga untuk mengatasinya negara 

harus menggunakan kapabilitas militernya untuk merespon tindakan dari 

negara yang mengancam atau mengahalangi negara lain untuk mengambil 

tindakan tersebut.35 Selain itu vital issue ditandai dengan ancaman jangka 

 
32 Donald E. Nuchterlein. Loc.cit. hal 250 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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panjang terhadap kesejahteraan ekonomi negara dan politik negara yang 

memungkinkan untuk menjadi survival issue.36 Akan tetapi vital issue 

mempunyai faktor waktu sebagai dasar yang membedakan dengan survival 

issue. Saat adanya sebuah ancaman dari negara lain, vital issue memberikan 

waktu untuk suatu negara agar dapat meminta pertolongan kepada negara 

aliansinya, bernegosiasi dengan negara musuh, atau mengambil tindakan 

pencegahan dan pernyataan yang jelas bahwa negara akan mengambil 

tindakan tegas jika ancaman politik, ekonomi, atau keaamanan tidak di tarik 

oleh negara musuh. Berbeda dengan survival issues yang hanya 

menyangkut kepentingan pertahanan dan keamanan, vital issue juga dapat 

mengandung kepentingan ekonomi, world order (aliansi, prestise nasional), 

dan pada beberapa kasus kepentingan ideologi juga dapat mencapai tingkat 

intensitas ini.37  

3. Major issue  

Masuknya sebuah kepentingan pada tingkat major issue isu ketika 

sebuah isu, masalah atau potensi ancaman dengan negara lain yang 

menyangkut kesejahteraan ekonomi, politik, keamanan, dan ideologi 

negara dapat diselesaikan secara damai dengan bernegosiasi secara 

langsung atau di jembatankan oleh negara lain agar tidak menjadi ancaman 

serius (vital issue).38 Jika negosiasi tersebut gagal maka isu tersebut bisa 

saja menjadi vital issue, hal tersebut sangat tergantung dengan perhitungan 

 
36 Ibid. 
37 Op .cit. hal 250 
38 Ibid. 
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dan analisa dari pemerintah negara untuk menentukan tindakan apa yang 

harus diambil untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi. Biasanya 

kepentingan ekonomi dan ideologi secara umum berada pada tingkat major 

issue karena isu tersebut masih dapat dinegosiasikan antara kedua belah 

pihak, berbeda halnya dengan kepentingan world order, karena biasanya 

hal yang terdapat di major issue mempengaruhi kenyamanan negara akan 

keamanannya maka hal tersebut yang menjadikan world order sulit untuk 

dikompromi.39  

4.  Peripheral issue  

Tingkat dimana kesejahteraan kepentingan nasional suatu negara 

tidak secara langsung terancam oleh lingkungan eksternal negara, tetapi 

lebih kepada ancaman yang diterima oleh kepentingan warga negara atau 

perusahaan yang ada diluar batas negara.40 Tentu saja hal tersebut dapat 

menjadi major issue, contohnya saat perusahaan suatu negara di dalam 

teritori negara lain dinasionalisasi oleh negara lain tersebut maka hal 

tersebut menjadi major issue karena negara induk dari perusahaan tersebut 

terancam kepentingan ekonominya. Namun hal tersebut tidak serta menjadi 

acuan mutlak karena setiap negara mempunyai analisa masing – masing 

atas nilai dari sebuah perusahaan yang ada diluar negeri.  

Sebagai langkah terakhir analisa dalam jurnalnya Nuchterlein 

menjelaskan bahwa sebelum para pengambil kebijakan (kepala 

 
39 Ibid. 
40 Ibid. hal 250. 
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pemerintahan negara) dapat menentukan kepentingan nasionalnya dalam 

perumusan kebijakan atau sebuah isu yang dihadapi, kepala pemerintahan 

negara terlebih dahulu harus mengukur dan menetukan apa kepentingan 

nasional negaranya agar tindakan yang diambil dapat memberikan 

keuntungan sesuai dengan kepetningan negara itu sendiri jika dibutuhkan. 

Oleh karenanya Nuchterlein memberikan kriteria pengukuran untuk 

mengukur kondisi vital sebuah kepentingan negara yang terbagi kedalam 

dua kriteria yaitu Value Factors dan Cost Factors41. 

a. Value Factors  

Value Factors menekankan kepada nilai – nilai yang dianut oleh 

suatu negara (pemimpin negara) yang mempengaruhi pengukuran vitalnya 

sebuah kepentingan nasional dalam perumusan kebijakan luar negerinya. 

Value factors antara lain42:  

 

1. Proximity of Danger   

Donald E. Nuehterlein menjelaskan bahwa pengaplikasian faktor 

proximity of the danger diutamakan pada defence interest dan world order 

interest dibanding economic dan ideological. Dijelaskan dalam proximity 

of danger bahwa keadaan aman bagi sebuah negara sangat berkaitan 

dengan jarak dari sumber bahaya dengan batas negara tersebut. Sehingga 

 
41 Ibid. hal 253. 
42 Ibid. 
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jarak dari sumber bahaya merupakan salah satu faktor yang diperhatikan 

oleh sebuah negara dalam kepentingan nasionalnya.43  

2. Nature of the Threat  

Dalam nature of threat sebuah negara dalam bereaksi berbeda – 

beda sesuai dengan sifat dari acaman yang dihadapi oleh negara tersebut. 

Seperti negara barat bereaksi berbeda ketika ancaman tersebut berupa 

agresi dan konflik internal, sementara negara – negara komunis tidak 

membedakan ancaman internal atau pun eksternal karena keduanya dilihat 

sebagai konflik antar kelas.44  

3. Economic Stake  

Dalam economic stake dijelaskan bahwa kondisi perdagangan atau 

investasi suatu negara di negara lain sudah merupakan sebuah kepentingan 

bagi negara tersebut. Hal tersebut dikarenakan negara tersebut mempunyai 

kepentingan untuk melindungi investasinya atau perdagangannya dengan 

negara lain.45  

4. Sentimental Attachment  

Faktor ini hanya untuk negara – negara dengan imigran dengan 

jumlah yang banyak seperti Kanada, Amerika Serikat, dan 

 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. hal 254. 
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Australia.Dimana imigran – imigran ini mempunyai pengaruh dalam 

perumusan kepentingan nasional suatu negara.46 

5. Type of Government  

Faktor ini lebih penting untuk negara sosialis dan komunis 

dibandingkan dengan negara – negara demokratis yang menekankan hak – 

hak individu. Hal tersebut dikarenakan negara – negara sosialis dan komunis 

lebih sering mengkompromikan ideologi mereka untuk solidaritas dan 

untuk mendukung negara yang pemerintahannya otoriter.47 

6. Effect on the Balance of Power  

Donald E. Nuechterlein menjelaskan bahwa faktor ini lebih cocok 

untuk world order interest, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa 

mempengaruhi economic interest dan defence interest. Serta dalam faktor 

ini dijelaskan bahwa dalam dunia ini tidak ada negara dengan kekuatan 

yang besar (Great Power) yang mengabaikan negara yang mempunyai 

kekuatan lebih kecil. Hal tersebut dikarenakan sekecil apapun tindakan 

yang dilakukan oleh negara yang kekuatannya lebih kecil akan 

memberikan efek kepada keseimbangan kekuatan dunia.48  

7. National Prestige  

Faktor ini penting bagi beberapa negara karena kesuksesan dalam 

meraih kepentingan nasionalnya akan memberikan suatu kebanggaan 

 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. hal 255. 
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tersendiri bagi suatu negara sebagai negara yang mempunyai kredibilitas, 

trustworthy, memiliki realisiasi yang baik dalam usahanya untuk mencapai 

tujuan negara, dan mempertahankan dukunga politik dalam negeri.49 

8. Attitude of Allies and Friends  

Faktor ini menjelaskan sebuah negara tidak dapat memungkiri 

bahwa perumusan kebijakanya dipengaruhi oleh negara sekutunya dalam 

menentukan keputusannya. Baik dari kebijakan luar negeri aliansinya  

maupun dari pendapat negara lain.50  

b. Cost Factors  

Cost factor dijelaskan sebagai faktor akibat yang dapat berujung 

pada kerugian negara dalam mengukur vitalnya sebuah kepentingan 

nasional suatu negara dalam perumusan tindakan dan kebijakan luar 

negerinya. Terdapat delapan Cost factor, antara lain51:  

 

1. Economic Cost of Conflict  

Sebuah negara dalam menentukan vital atau tidak kepentingan 

nasionalnya memperhitungkan adanya kerugian perekonomian negara dan 

sistem politik atau sistem ekonomi internasional maupun regional, seperti 

sanksi ekonomi dan embargo barang serta limited armed intervention.52 

 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. Hal 260. 
52 Ibid. 
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2. The Number of Troops Needed  

Faktor ini menjelaskan jika sebuah intervensi dilihat sebagai 

konsekuensi dari tidak adanya kompromi dalam isu yang vital maka 

pemimpin negara atau pengambil kebijakan harus memperhitungkan 

memperhitungkan tingkat intervensi atau konflik dan kemungkinan jumlah 

korbannya. Negara tersebut harus menghitung jumlah kekuatan yang 

dikerahkan, hal tersebut penting karena untuk mengkalkulasi reaksi publik 

terhadap intervensi yang dilakukan oleh negara tersebut.53 

3. The Probable Duration of Hostilities  

Faktor ini sangat berhubungan dengan faktor yang kedua, suatu 

negara haruslah memperhitungkan durasi dari konflik (perang), atau 

intervensi yang akan diakbatkan oleh kepentingan nasionalnya. Hal tersebut 

penting dikarenakan semakin panjang durasi peperangannya maka jumlah 

kekuatan yang dikerahkan akan lebih besar, sehingga kemungkinan jumlah 

korban dari perang atau intervensi tersebut akan banyak.54 

4. The Risk of Enlarged Conflict  

Faktor ini menjelaskan bahwa sangat mungkin terjadinya kesalahan 

pada perhitungan atau strategi dalam sebuah peperangan dan intervensi 

terdapat resiko meluasnya peperangan dan intervensi tersebut sehingga 

 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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meimbulkan hasil yang tidak diinginan dalam perang dan kerugian pada 

negara karena kebutuhan perang yang butuhkan.55 

5. The Likelihood of Success  

Faktor ini secara garis besar menjelaskan tentang kemungkinan 

kesuksesan dalam sebuah konflik (perang,intervensi) dimana jika memang 

sebuah isu dikatakan sebagai sebuah isu yang vital dan tidak dapat di 

kompromi akankah penggunaan senjata konvensional dirasa cukup untuk 

mendapatkan sebuah kemenangan atas isu tersebut atau harushkan negara 

mengambil resiko untuk menggunakan teknologi nuklir sebagai senjata 

dalam  konflik tersebut.56  

6. The Reaction of Domestic Opinion  

Faktor ini memperhitungkan opini publik dalam pengukuran 

kepetningan nasional dalam perumusan kebijaka luar negeri. Karena pada 

negara yang menganut sistem demokrasi dukungan dari publik merupakan 

faktor penting dalam keberlangsungan perang atau kebijakab luar negeri 

lainnya. Jika negara komunis mungkin pengaruhnya tidak sebesar negara 

demokratis dikarenakan kontrol yang kuat dari negara tersebut.57 

7. World Reaction  

Dalam faktor ini dijelaskan bahwa adanya reaksi dunia yang harus 

diperhitungkan oleh pengambil keputusan. Jika isu tersebut sudah masuk 

 
55 Ibid. hal 262. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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dalam pembahasan PBBmaka pegambil keputusan harus memperhitungkan 

apakah isu yang dihadapi sepadan atau tidak untuk dipertahankan.negara – 

negara dengan kekuatan major power dan super power seringkali 

meremehkan opini internasional, namun negara – negara dengan kekuatan 

yang lebih lemah keputusannya cenderung di pengaruhi oleh PBB dan opini 

internasional.58 

8. The Impact on Internal Politics  

Faktor ini menjelaskan perhitungan negara dalam menentukan 

vitalnya sebuah kepentingan nasional dalam akibatnya terhadap politik 

internal pemerintahan negara tersebut. Sebagai tambahan Nuchterlein 

menjelaskan bahwa ada kepetingan nasional jangka panjang yang muncul 

dan berakhir bertahun – tahun kemudian. Kepetingan tersebut saling 

berlomba untuk prioritas dan dukungan dari pemerintah secara finansial. 

Jika kondisi pada saat tersebut sedang dalam peperangan maka defence 

interest dan world order interest mendapat prioritas yang lebih, sedangkan 

jika pada saat tersebut sedang dalam kondisi damai maka economic interest 

dan ideologi interest lah yang akan mendapatkan prioritas dalam perumusan 

kebijakan luar  negeri suatu negara.59  

Dari penjabaran yang diberikan oleh Nuchterlein mengenai 

kepentingan nasional sebuah negara, beliau juga memberikan sebuah alat 

pedoman yang berbentuk sebuah metriks untuk menggambarkan intensitas 

 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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dari sebuah isu dalam kepentingan nasional negara di empat dasar 

kepentingan nasional. Dibawah ini adalah bentuk matriks yang diberikan 

oleh Nuchterlein dalam penggunakan alat analisa ini. Hal ini guna 

mempermudah peneliti untuk menjelaskan lebih jauh tentang kepentingan 

nasional dan intensitasnya. 

Tabel 2.2 

Matriks Basic National Interest dan Intensity of Interest60 

negara:  Isu:

 

Penelitian ini penulis melakukan analisa mengenai kepentingan 

nasional Pakistan dalam keputusannya bergabung menjadi anggota 

Shanghai Cooperation Organization pada tahun 2017 sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh D. E. Nuechterlein. Pertama, menentukan 

kepentingan yang mendasar atau basic national interest. Variabel ini 

terdapat indikator-indikator Defence, economic, world order dan 

ideological interest. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Nuechterlein 

 
60 Nuchterlein, Donald E.1976. National interest and Foreign Policy : A Conceptual Framework 

for Analysis and Decision-Making.British Journal of Internatinal Studies, Vol. 2, No. 3 p 251. 

Cambrige University Press. pdf 
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bahwa kepentingan nasional sebuah negara dibagi menjadi 4, seperti yang 

sudah disampaikan sebelumnya. 

Kedua, penulis akan menganalisa intensitas kepentingan nasional 

Pakistan sesuai dengan variabel yang dijabarkan Nuechterlein, seperti; 

Survival issue, vital issue, major issue dan peripheral issue. Variabel ini 

dielaborasikan dengan kesimpulan yang sudah didapatkan dari analisa basic 

national interest. Analisa ini guna membantu penulis menjelaskan lebih 

komprehensif intensitas kepentingan nasional dari Pakistan dalam isu 

bergabung kedalam SCO tahun 2017. 

2.4. Definisi Operasional 

Konsep pertama yang dioperasionalisasikan penulis adalah Basic 

National Interest Pakistan dalam keputusannya bergabung kedalam 

Shanghai Cooperation Organization. Variabel ini berfungsi untuk 

menentukan dasar kebutuhan Pakistan yang akan menjadi faktor penentu 

kepentingan nasional negara. 

Pertama, defence interest dalam hal ini indikatornya adalah 

kepentingan Pakistan dalam menjaga warga negara dari ancaman eksternal 

yang dapat dilihat dari contoh kasus warga negara Pakistan di perbatasan 

Cina dan India. Kedua, economic interest yang merupakan kepentingan 

Pakistan dalam melindungi keberlangsungan ekonomi internal dan 

eksternal. Contohnya seperti kepentingan ekonomi di kawasan Asia yang 

menjadi pasar potensial Pakistan yang saling mempengaruhi kepentingan 

ini. Ketiga, world order interest dimana Pakistan memiliki kepentingan 
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untuk menjaga posisi negaranya di mata dunia dan juga aliansianya. 

Pakistan sejauh ini tidak memiliki organisasi yang serupa sehingga 

kepentingan ini akan membawa nama Pakistan di catur politik dunia jadi 

lebih baik atau sebaliknya. Terakhir, ideological interest yang merupakan 

kepentingan Pakistan dalam menjaga ideologi nasional dan nilai masyarakat 

dari ancaman asing.  

Tabel 2.4 

Operasionalisasi konsep National Interest dengan variable Basic 

National Interest D. E. Nuechterlein 

Variabel Sub-

variabel 

Indikator Operasionalisasi 

Basic 

National 

Interest 

Defence 

Interest 

Perlindungan/pertahanan 

batas negara beserta 

warga negara yang ada 

didalamnya 

Kepentingan 

Pakistan dalam 

menjaga keamanan 

warga negaranya 

dari ancaman 

eksternal 

Economic 

Interest 

Peningkatan dan 

perlindungan 

perekonomian melalui 

kerjasama, Investasi, 

dan hubugan ekonomi 

dengan negara lain 

Kepentingan 

Pakistan dalam 

menjamin 

keberlangsungan 

perekonomian 

dalam dan luar 

negeri untuk 

membantu Pakistan 

berkembang  

World 

Order 

Interest 

Sistem politik dan 

ekonomi internasional 

yang stabil dan 

menguntungkan negara 

Kepentingan 

Pakistan dalam 

menjaga posisi dan 

nama baik negara di 

mata dunia 

internasional dan 

aliansi 
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Ideological 

Interest 

Perlindungan terhadap 

ideologi atau nilai-nilai 

yang dianut 

Kepentingan 

Pakistan dalam 

menjaga dan 

melestarikan 

ideologi dan nilai 

masyarakatnya dari 

ancaman asing 

 

Operasionalisasi konsep yang terakhir bagi penulis adalah 

menentukan intensitas kepentingan nasional Pakistan. Menentukan 

intensitas menurut Nuechterlein terdapat 4 sub-variabel yaitu; survival issue 

adalah isu keberadaan Pakistan terancam apabila tidak bergabung dengan 

SCO. Kedua, vital issue adalah terdapat ancaman jangka panjang jika 

kepentingan ini tidak dilaksanakan. Ketiga, major issue adalah terdapat 

ancaman secara politik, ekonomi, atau ideologi jika tidak bergabung dengan 

SCO, dan yang terakhir peripheral issue merupakan isu dimana terdapat 

ancaman bagi warga negara Pakistan dan institusi bisnis Pakistan yang 

berada diluar Pakistan. 

 

 

Tabel 2.5 

Operasionalisasi konsep National Interest dengan variable Intensity of 

Interest 

Variabel Sub-variabel Indikator Operasionalisasi 

Intensities of 

Interest 

Survival Issue Eksistensi dan 

keberlangsungan 

negara dalam 

kondisi bahaya 

(darurat) 

Keberadaan 

negara terancam 

jika tidak 

bergabung 

kedalam SCO 
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Vital Issue Adanya 

ancaman besar 

(jangka panjang 

dari negara lain 

namum masih 

memberikan 

waktu untuk 

berunding 

Terdapat 

ancaman jangka 

panjang dalam 

keputusan 

bergabung 

dengan SCO 

Major Issue Tren atau 

peristiwa 

peristiwa yang 

mempengaruhi 

politik, ekonomi 

atau ideologi 

suatu negara dan 

diperlukan 

tindakan agar 

tidak menjadi 

ancaman serius 

(jangka panjang) 

Pakistan 

terancam secara 

menyeluruh jika 

tidak bergabung 

kedalam SCO 

guna menjaga 

stabilitas 

negaranya 

Peripheral 

Issue 

Ancaman 

terhadap 

kepentingan 

warga negara 

dan perusahaan 

swasta di luar 

wilayah negara 

Kepentingan 

domestik warga 

negara dan 

perusahaan 

Pakistan akan 

terganggu jika 

negara ini tidak 

bergabung 

dengan SCO 
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2.5. Alur Pemikiran 

 

Pakistan merupakan negara yang sedang 
berkembang secara ekonomi (GDP) dan 
sosial (HDI).

Pakistan memiliki persaingan dan konflik 
perbatasan dengan India.

Pakistan mengesampingkan permasalahan 
tersebut dan bergabung dengan SCO yang 
didalamnya terdapat India.

Pada 2005 Pakistan bergabung dengan SCO sebagai 
observer country, dan 2017 bergabung menjadi 
anggota penuh.

Pakistan menjadi satu dari dua negara baru yang 
bergabung sebagai anggota penuh SCO sepanjang 
sejarah.

Rumusan masalah

Mengapa Pakistan bergabung kedalam SCO tahun 
2017?

Konsep National Interests menurut D. E. 
Nuechterlein

Defence interests, Economic interests, World order 
interest, dan Ideological interests.

Survival issue, Vital issue, Major issue, dan 
Peripheral issue

Kepentingan nasional Pakistan bergabung dengan 
SCO adalah kepentingan untuk menjaga Defence dan
Economic Interests dengan mengesampingkan konflik 
dan persaingan yang terjadi. Bergabung dengan SCO 
menjadi salah satu jalan untuk memanifestasikan 
kepentingan nasional Pakistan dikawasan Asia Selatan 
dan Eurasia.
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2.6. Argumen Utama 

Bergabungnya Pakistan dengan Shanghai Cooperation 

Organization pada tahun 2017 menimbulkan dinamika baru dikawasan 

tersebut. Organisasi ini diprediksi menjadi salah satu organisasi kuat di 

kancah politik internasional seiring perkembangan negara-negara anggota 

dan organisasi itu sendiri. Kepentingan nasional menjadi menarik untuk 

dibahas karena menjadi salah satu instrumen negara menentukan 

kebijakannya, dalam hal ini bergabung kedalam sebuah organisasi. Oleh 

karena itu, kepentingan nasional-lah yang menjadi fokus penelitian penulis. 

Kepentingan nasional Pakistan bergabung dalam SCO secara garis 

besar merupakan bentuk usaha Pakistan berkembang lebih jauh di bidang 

keamanan, ekonomi dan geopolitik. Daripada bersaing dengan negara-

negara sekitar Pakistan memikirkan kemungkinan berkembang lebih besar 

dengan bekerjasama dengan negara-negara tersebut. Lebih besar keinginan 

Pakistan untuk menjaga posisi dalam catur politik dunia dengan bergabung 

SCO dan bias bekerjasama dengan negara-negara didalamnya. Dapat 

diasumsikan demikian karena terdapat banyak konflik yang terjadi dengan 

negara-negara di sekitar Pakistan, namun Pakistan mengesampingkan itu 

dan memilih bekerjasama dengan negara-negara teresbut dibawah 

mekanisme organisasi. Dengan demikian Pakistan tidak harus lagi 

memikirkan pertahanan negaranya yang berbatasan dengan negara lain, tapi 

lebih kepada meningkatkan kerjasama yang menguntungkan Pakistan untuk 

masa yang akan datang. 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

3.1. Jenis Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

eksplanatif. Penelitian eksplanatif dinilai penulis mampu menjelaskan 

kepentingan nasional Pakistan bergabung dengan Shanghai Cooperation 

Organization pada tahun 2017.  

Dengan menggunakan teori Donald E. Nuechterlein penelitian ini 

akan menjelaskan secara terperinci faktor-faktor sebab akibat dari 

kepentingan nasional Pakistan tersebut. Operasionalisasi konsep penulis 

melakukan analisa terhadap variabel secara kualitatif. Jadi, indikator yang 

menjadi acuan analisa akan dinilai terpenuhi atau tidak secara kualitatif. 

3.2. Ruang Lingkup Penulisan 

3.2.1. Batasan Aktor Penelitian 

Penulis membatasi aktor-aktor yang terlibat dalam studi 

kasus ini. Aktor tersebut antara lain: Pakistan dan SCO. Dalam 

penelitian ini aktor-aktor inilah yang memiliki pengaruh sangat 

dominan dalam analisa kepentingan Pakistan bergabung dengan 

SCO. 

3.2.2. Batasan Waktu Penelitian 

Lingkup waktu penelitian ini yaitu dari tahun 2001 hingga 

2017. Dengan kata lain diawali dengan pandangan politik Pakistan 

di Asia Tengah, masuknya Pakistan menjadi observer country, 
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hingga Pakistan menjadi anggota penuh SCO. Karena dalam ruang 

lingkup ini kepentingan nasional Pakistan  bergabung kedalam 

organisasi ini bisa dianalisa. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan Teknik 

pengumpulan data sekunder. Data atau informasi tersebut diperoleh dari 

berita, studi kepustakaan atau literatur baik fisik maupun online. 

Penggunaan Teknik pengumpulan data sekunder ini digunakan penulis 

karena efektif dalam melakukan penelitian mengenai kepentingan nasional 

sebuah negara, dalam hal ini Pakistan. 

3.4. Sistematika Penulisan 

Dengan menggunakan judul: ANALISA KEPENTINGAN 

NASIONAL PAKISTAN BERGABUNG DENGAN SHANGHAI 

COOPERATION ORGANIZATION TAHUN 2017 penulis melakukan 

penelitian ini menggunakan sistematika penulisan ilmiah sebagaimana telah 

dipelajari dalam mata kuliah keterampilan akademik dan metodologi dalam 

Hubungan Internasional. Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian untuk 

lebih mempermudah penulis dan juga orang lain yang ingin menggunakan 

penelitian ini lebih lanjut. Bagian tersebut antara lain; 

• Bab I :  Latar Belakang 

Bab ini akan terbagi menjadi beberapa sub-bab. Yang pertama akan 

membahas latar belakang isu yang menjadi bahan penulis melakukan 
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penelitian. Latar belakang ini berisi tentang penjelasan singkat tentang 

urgensi penelitian, seperti menjelaskan kondisi domestik Pakistan, sejarah 

dan dinamika SCO, hingga anomali yang terjadi sehingga penelitian ini 

menjadi penting untuk dibahas. Setelah itu dilanjukan dengan penjelasan 

mengenai hal yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, dan 

diakhiri dengan tujuan dan manfaat penelitian ini dibuat. 

 

• Bab II :  Kerangka Pemikiran 

Pada sub-bab ini akan dijelaskan secara lebih lanjut mengenai hal 

yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian. Landasan 

tersebut berupa definisi dan teori yang digunakan penulis dalam 

menjelaskan penelitian ini secara lebih komprehensif, serta studi terdahulu 

yang menjadi pedoman penulis dalam melakukan penelitian. Setelah itu 

dilanjutkan dengan operasionalisasi dari semua definisi dan teori. Diakhiri 

dengan argument utama penulis serta alur pemikiran penulis. 

• Bab III : Metode Penelitian 

Sub-bab ini berisi tentang jenis penelitian yang dilakukan penulis, 

ruang lingkup penelitian, serta timeline isu yang diteliti dalam hal ini 

kepentingan nasional Pakistan dalam kebijakan bergabung dengan SCO 

tahun 2017 dan diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan 

penelitian ini. 
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• Bab IV : Analisa Dinamika Pakistan dan SCO 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Pakistan, gambaran 

umum Shanghai Cooperation Organization, dan gambaran umum negara 

kawasan sekitar Pakistan. Gambaran umum Pakistan akan lebih berfokus 

kepada profil Pakistan, perkembangan dalam ekonomi, keamanan, politik 

dan sosial hingga sejarah perjalanan Pakistan dalam bergabung kedalam 

Shanghai Cooperation Organization. Gambaran umum Shanghai 

Cooperation Organization akan berfokus kepada sejarah berdirinya 

organisasi, struktur, keanggotaan serta proyek-proyek kerjasama dalam 

kerangka organisasi. Terakhir tentang gambaran umum negara kawasan 

sekitar Pakistan penulis hanya menjelaskan pengaruh negara sekitar secara 

singkat terhadap perkembangan Pakistan. 

• Bab V : Analisa Kepentingan Nasional Pakistan. 

Bab kelima pada pelitian ini merupakan bab pembahasan yang 

penulis jelaskan untuk mengetahui kepentingan nasional Pakistan dalam 

keputusannya bergabung kedalam SCO tahun 2017. Bab pembahasan ini 

terdiri dari penjelasan dan analisa dari 16 faktor yang menjadi pertimbangan 

kondisi vital kepentingan nasional suatu negara. Kemudian setelah penulis 

menjelaskan dan menganalisa 16 faktor tersebut, penulis akan 

mengidentifikasi mengaktegorikan empat dasar kepentingan nasional suatu 

negara yang terdiri dari defence, economic, world order, dan ideological 

kedalam level intensitasnya masing – masing. Pembahasan dalam bab ini 
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akan terlihat kepentingan nasional yang paling mempengaruhi Pakistan 

dalam keputusannya bergabung kedalam organisasi ini. 

• Bab VI : Kesimpulan 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian penulis yang 

menjelaskan tentang kesimpulan penelitian ini. Kesimpulan ini berdasarkan 

analisa dari bab-bab sebelumnya sehingga mendapatkan kesimpulan yang 

komprehensif. Penulis juga memberikan kritik dan saran untuk penelitian 

ini supaya penelitian dengan topik kepentingan nasional atau organisasi 

regional menjadi lebih progresif. 
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BAB IV 

ANALISA DINAMIKA PAKISTAN DAN SCO 

 

4.1. Sejarah Pakistan bergabung kedalam SCO 

4.1.1. Dinamika hubungan Pakistan di kawasan Asia Tengah dan Selatan 

Seperti yang diketahui bahwa Pakistan yang sekarang merupakan 

negara yang lahir pasca kolonialisme Inggris di tanah tersebut. Pakistan 

pada saat dahulu berada didalam wilayah India juga pasca merdeka dari 

kolonialisme Inggris tahun 1947 menyatakan kemerdekaan dirinya. Pada 

saat itu pula Pakistan dan India merupakan negara yang bedaulat. Perbedaan 

agama menjadi salah satu hal yang menjadi pemicu Pakistan tidak bisa 

berada didalam pemerintahan India. Hingga pada akhirnya tahun 1947 juga 

terjadi perpindahan warga negara yang beragama islam ke wilayah Pakistan 

dan yang beragama hindu berpindah ke wilayah India. Pakistan juga 

mengumumkan kepada dunia bahwa mereka merupakan negara yang 

merdeka dan berdaulat.  

Setelah Pakistan merdeka dan berdaulat menjadi sebuah negara, 

negara ini memiliki tujuan untuk membangun sabuk keamanan Islam di 

kawasan Asia tengah yang membentang dari Turki hingga Pakistan Asia 

Selatan. Namun, hal ini gagal dilakukan karena momen bangkitnya negara-

negara baru di kawasan Asia Tengah tahun 1990-an tidak dimanfaatkan 

dengan baik oleh Pakistan. Stabilitas kawasan yang tidak menentu di 



 

 

 

43 

 

Afghanistan pasca Uni Soviet meninggalkan negara tersebut semakin 

membuat sulit cita-cita Pakistan.61 

Pakistan merdeka tahun 1947 yang sebelumnya merupakan daerah 

yang berada dalam kedaulatan India pasca kolonialisme Inggris di tanah 

tersebut. Memiliki 4 provinsi; Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, 

Sindh, 2 administered areas; Azad Kashmir, Gilgit-Baltistan dan 1 capital 

territory; Islamabad. Pakistan merupakan negara yang menganut sistem 

pemerintahan federal parliamentary republic yang dipimpin presiden 

sebagai kepala negara dan perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. 

Saat ini, Pakistan dipimpin oleh Arif Alvi sebagai Presiden dan Imran Khan 

sebagai Perdana Menteri.62  

Setelah mengalami dinamika beberapa tahun setelahnya terdapat 

fenomena internasional yaitu serangan 9/11 attack  yang membuat seluruh 

dunia pada saat itu berfokus pada kebijakan anti terorisme, ekstrimisme dan 

radikalisme. Momen ini semakin menyudutkan Pakistan dikawasan Asia 

karena kerjasama Pakistan dengan Taliban yang diindikasi menjadi motor 

serangan terror 9/11 membuat pandangan terhadap Pakistan semakin buruk. 

Negara-negara di sekitar Pakistan juga menuduh terdapat kelompok militan 

Islam di negaranya.63 Tentu saja ini semakin membuat Pakistan kesulitan 

membangun hubungan di regionalnya sendiri. 

 
61 Chritina C. Fair. 2009. Pakistan in Regional and Global Politics: Pakistan’s Relations with 

Central Asia. Routledge. Hal 126. 
62 Central Intelegence Agency. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-

factbook/geos/pk.html diakses tanggal 25 Desember 2018 
63 Ibid. hal 129. 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/pk.html
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/pk.html
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Secara umum, Pakistan merupakan salah satu negara yang berada di 

kawasan Asia bagian selatan. Secara geografis Pakistan berbatasan 

langsung dengan Afganistan, Cina, India serta Iran sebagai batas darat, dan 

laut Arab menjadi batas laut. Ibukota negara ini terletak di Islamabad, utara 

Pakistan. Total area negara ini baik darat maupun laut seluas 796,965 km 

persegi, dengan batas dengan negara lain sepanjang 7.257 km. Secara 

demografis penduduk Pakistan mayoritas beragama Islam 96,4% dan 

sisanya terdapat penduduk beragama Kristen dan Hindu. Penduduk 

berjumlah 197.015.955 jiwa menempatkan Pakistan menjadi peringkat ke-

6 sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.64 Besarnya 

negara ini dari jumlah penduduk membuat kepentingan nasional pada saat 

itu adalah stabilitas keamanan dan ekonomi. 

Oleh karena itu, Pakistan mulai mengubah pola hubungan dengan 

negara-negara dikawasan yaitu dengan pendekatan ekonomi. ECO atau 

Economic Cooperation Organization merupakan salah satu bentuk 

kerjasama Pakistan di bidang ekonomi. Pembentukan ECO berawal dari 

RCD atau Regional Cooperation for Development yang dibentuk tahun 

1964 oleh Pakistan, Afganistan dan Turki. Tahun 1985 berganti nama RCD 

menjadi ECO dan di 1992 perluasan terjadi melibatkan Turkmenistan, 

Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan dan Azerbaijan. Organisasi 

ini memiliki tujuan membangun pasar barang dan jasa serta mendorong 

pengembangan pasar modal di kawasan muslim.65 Kerjasama ini berjalan 

 
64 Ibid. 
65 Ibid. hal 133. 



 

 

 

45 

 

cukup baik, terbukti dari konsistensi perkembangan GDP Pakistan sejak 

1992 atau dengan kata lain sejak ECO ini berdiri. Tahun 1992 GDP Pakistan 

hanya 48,635 Juta US$, tahun 1997 62,433 Juta US$ dan tahun 2000 73,952 

Juta US$.66 

Tren perkembangan ekonomi Pakistan menurun di 2001 karena pada 

saat itu awal Shanghai Five atau negara-negara pencetus SCO 

merancangkan agenda untuk pembentukan secara resmi organisasi yang 

bertujuan untuk peningkatan ekonomi, peningkatan kepercayaan antar 

negara anggota dan pemberantasan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme. 

Terbukti di tahun ini Pakistan mengalami penurunan GDP menjadi 72,31 

juta US$.67 Pandangan terhadap islam dan radikalisme semakin 

menyulitkan Pakistan yang berada didalam bayang-bayang negara yang 

akan membentuk SCO pada saat itu. Hal ini yang menjadi salah satu faktor 

Pakistan semakin membuka diri dan memperkuat kerjasama di kawasan 

Asia tengah serta selatan untuk paling tidak membantu keluar dari krisis. 

Namun, karena sebelumnya Pakistan memiliki pandangan negatif 

terutama tentang isu terorisme dan radikalisme negara-negara SCO secara 

tidak langsung membatasi kepentingan nasional Pakistan di kawasan Asia 

tengah, paling tidak negara-negara non-muslim yang menjadi anggota 

seperti Cina dan Rusia memiliki akses yang lebih besar terutama tentang 

energi di kawasan ini. Tapi seiring berjalannya waktu sejak secara resmi 

 
66 World Bank Data. https://data.worldbank.org/country/pakistan diakses tanggal 25 Desember 

2018 
67 Ibid. 

https://data.worldbank.org/country/pakistan
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organisasi ini berdiri, Cina menawarkan dukungan kepada Pakistan dengan 

melihat hubungan Pakistan dengan Uzbekistan yang semakin membaik.68 

Hubungan baik ini tentu saja buah dari kerjasama ECO selain kepentingan 

Uzbekistan yang menginginkan akses Laut Arab melalui Gwadar dan 

Karachi pelabuhan milik Pakistan. ECO yang dibangun Pakistan dan 

Uzbekistan dengan beberapa negara lain guna memperkuat ikatan negara-

negara mayoritas Islam di kawasan. 

4.1.2. Sejarah Pakistan bergabung dengan SCO 

Pakistan memiliki tujuan terhadap kawasan Asia Tengah. Sudah 

sangat jelas dari penjelasan penulis sebelumnya bagaimana Pakistan 

berusaha untuk menjalin hubungan dengan negara-negara yang berada 

dalam kawasn tersebut baik bidang ekonomi maupun bidang lainnya. 

Pembentukan SCO dinilai Pakistan menjadi sebuah tantangan baru dalam 

kepentingannya di kawasan ini untuk bisa berkembang lebih baik lagi, oleh 

karena itu keinginan untuk bergabung kedalam organisasi ini menguat bagi 

Pakistan. 

Keinginan untuk bergabung kedalam organisasi ini sedikit terbentur 

dengan permasalahan domestik di Pakistan tentang radikalisme dan 

terorisme seperti yang sudah dijelaskan di sub-bab sebelumnya. Namun, 

halangan ini sedikit demi sedikit bisa diatasi dengan membangun hubungan 

baik antara Pakistan dan Uzbekistan dalam kerjasama bilateral negara serta 

menjadi momen untuk memunculkan citra baik di kawasan Asia Tengah. 

 
68 Chritine C. Fair. 2009. Pakistan in Regional and Global Politics: Pakistan’s Relations with 

Central Asia. Routledge. Hal 134. 
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Hubungan baik ini memuncak hingga tahun 2002-2003 dan dimanfaatkan 

oleh presiden Pakistan pada saat itu, Musharaf untuk mengarahkan 

kebijakan luar negeri serta diplomasinya kepada SCO yang pada saat itu 

sudah dibentuk.69  

Hingga pada akhirnya tahun 2005 Pakistan mengajukan diri menjadi 

observer country dan disahkan pada Juli 2005 saat SCO Summit di Astana, 

Kazakstan. Pakistan mengajukan diri dan diterima menjadi observer 

country bersamaan dengan itu negara lain seperti; Iran dan India juga 

menjadi observer country.70 Salah satu yang menjadi fokus Pakistan adalah 

keberadaan RATS yang merupakan badan dibawah SCO yang berfokus 

mengenai permasalahan tentang radikalisme, ekstrimisme dan terorisme. 

Permasalahan ini memang menjadi jawaban permasalahan yang serius bagi 

Pakistan selain ekonomi, sejak berdirinya negara ini memang permasalahan 

besar yang mengganggu negara ini adalah ekstrimisme, radikalisme dan 

terorisme yang berkembang pesat. Isu ini juga membuat pandangan 

Pakistan di mata negara lain menjadi kurang baik. 

Setelah masuk menjadi observer country Pakistan juga mempererat 

kerjasama bilateral maupun organisasi dengan negara-negara yang sudah 

menjadi SCO seperti Cina dan Uzbekistan. Kerjasama ini sebagian besar di 

bidang ekonomi yang berdampak baik bagi hubungan Pakistan dengan 

 
69 Matveeva, Anna dan Antonio Giustozzi. THE SCO: A REGIONAL ORGANISATION IN THE 

MAKING. Crisis States Working Papers Series No.2. hal 20. 
70 Kotari, Raj Kumar. Pakistan’s ‘Connect Central Asia Policy’: Emerging Economic and Security 

Dimensions. Department of Political Science, Vidyasagar University, West Bengal, Pakistan. Hal 

241. 
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negara-negara tersebut. Kerjasama Pakistan dengan Uzbekistan merupakan 

buah dari kerjasama yang dibangun dalam koridor ECO atau Economic 

Cooperation Organization sejak 1992 dan berlangsung hingga saat ini.71 

Kerjasama lainnya dengan Cina secara bilateral juga membuat hubungan 

kedua negara semakin baik diimbangi dengan dampak ekonomi terutama 

bagi Pakistan.72 

4.2. Gambaran Umum SCO 

Shanghai Cooperation Organization atau SCO merupakan salah satu 

organisasi internasional yang anggotanya mayoritas berada pada wilayah 

geografis Asia dan Eurasia. Organisasi ini memiliki sejarah yang belum 

cukup panjang namun berdampak dalam tatanan politik internasional. 

Berawal dari Cina dan Rusia yang ingin menyelesaikan permasalahan 

perbatasan negara-negara pecahan Uni-Soviet yaitu Kazakhstan, Kirgistan, 

dan Tajikistan, pada tahun 1996. Penyelesaian konflik ini dengan sebuah 

perjanjian Treaty of Deepening Military Trust in Border Regions dimana 

perjanjian ini berisi tentang penyelesaian sengketa perbatasan antar negara-

negara tersebut dan mekanisme di tahun-tahun berikutnya.73 Selama 

perjanjian tersebut Cina, Rusia dan negara-negara yang berada dalam 

perjanjian ini merasa perlu untuk memperluas kerjasama di bidang lain, 

momen inilah yang membawa inisiatif untuk membangun sebuah 

 
71 Chritina C. Fair. Loc. Cit. Hal 133. 
72 Khawaja Abdulhaq. SINO-PAK ECONOMIC RELATIONS: THE CHALLENGES AND 

LESSONS FOR PAKISTAN. South China University of Technology. Hal 6. 
73 Stephen Aris. International Peace institute. Shanghai Cooperation Organization: 

MAPPING MULTILATERALISM IN TRANSITION NO. 2. Hal 2 
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mekanisme kerjasama baru. Terorisme pada saat itu menjadi salah satu 

permasalahan bersama yang bisa diselesaikan secara kolektif.74 

Hingga akhirnya 2001 Uzbekistan bergabung kedalam perkumpulan 

negara ini dan membentuk sebuah organisasi bernama Shanghai 

Coorperation Organization. Secara resmi pada tahun 2002 organisasi ini 

berdiri dengan anggota; Cina, Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, 

dan Tajikistan.75 Tujuan utama organisasi ini yaitu; memperkuat 

kepercayaan antar negara-negara anggota, mempromosikan kerjasama 

efektif di bidang politik, perdagangan, ekonomi, penelitian, teknologi dan 

budaya serta dalam pendidikan, energi, transportasi, pariwisata, 

perlindungan lingkungan, dan bidang-bidang lainnya. Selain itu organisasi 

ini juga bertujuan untuk melakukan upaya bersama untuk memelihara dan 

menjamin perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan; dan bergerak 

menuju pembentukan tatanan politik dan ekonomi internasional yang 

demokratis, adil dan rasional.76 Dari sejarah terbentuknya organisasi ini 

memang dapat dilihat bahwa organisasi ini memiliki urgensi yang tinggi 

dimana tujuan negara-negara tersebut fokus untuk menyelesaikan 

permasalahan yang berada di negaranya dan kawasannya. 

Organisasi ini seperti organisasi pada umumnya yang memiliki 

struktur dan bagian-bagian yang membantu menjalankan tugas sebuah 

organisasi. SCO memiliki badan tertinggi yaitu; The Head State Council 

 
74 Ibid. 
75 Ibid.  
76 Shanghai Cooperation Organization. http://eng.sectsco.org/about_sco/ diakses tanggal 25 

Desember 2018 pukul 14.17 

http://eng.sectsco.org/about_sco/
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(HSC) dan The Head Government Council (HGC). HSC memiliki tugas 

untuk melakukan pertemuan setiap tahun membahas tentang keputusan dan 

pedoman tentang semua hal penting organisasi. Sedangkan, HGC memiliki 

tugas untuk melakukan pertemuan setiap tahun membahas tentang strategi 

kerjasama multilateral organisasi dan bidang-bidang prioritas, untuk 

menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan kerjasama penting lainnya 

saat ini, dan juga untuk menyetujui anggaran tahunan organisasi.77 

Selanjutnya, ada The Council of Ministers of Foreign Affairs, yang memiliki 

tugas untuk membahas permasalahan yang terjadi sehari-hari organisasi, 

mempersiapkan pertemuan HSC serta mengkonsultasikan isu internasional 

yang akan dibahas. Kemudian, Meetings of Heads of Ministries and/or 

Agencies yang merupakan kepala bagian setiap negara terkait badan yang 

menangani isu-isu tertentu dalam lingkup SCO. Kedua sub bagian ini 

memiliki satu coordinator yang diberi nama; The Council of National 

Coordinators yang bertugas untuk menkoordinasikan segala aktivitas 

harian organisasi. Koordinator nasional ditunjuk oleh masing-masing 

negara anggota sesuai dengan ketentuan masing-masing.78 

SCO juga memiliki permanent organ yaitu; The Secretariat yang 

berlokasi di Beijing, Cina merupakan badan yang bertanggung jawab 

terhadap administrasi organisasi. The Secretariat dipimpin oleh seorang 

sekretaris jenderal yang dipilih HSC dan nominasinya berasal dari Council 

of Minister of Foreign Affairs. Lalu ada Regional Anti-Terrorist Structure 

 
77 Ibid. 
78 Shanghai Cooperation Organization. SCO-Charter.  http://eng.sectsco.org/ diunduh tanggal 17 

Oktober 2018 pukul 10.29 

http://eng.sectsco.org/
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yang ada sejak 2001 dan berfokus pada penanganan masalah terkait 

terorisme, separatisme dan ekstrimisme.79 Selanjutnya ada Interbank 

Association yang dibentuk tahun 2005 yang berfungsi untuk melakukan 

pendekatan dan koordinasi dengan bank nasional masing-masing negara. 

Dan terakhir terdapat Bussiness Council yang dibentuk 2006 bermarkas di 

Moskow, Rusia merupakan unsur non-pemerintah berfungsi untuk 

memfasilitasi interaksi dan kolaborasi kerjasama antar unsur bisnis negara-

negara anggota.80 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi SCO81 

 

 
79 Ibid.  
80 Stephen Aris. International Peace institute. Shanghai Cooperation Organization: 

MAPPING MULTILATERALISM IN TRANSITION NO. 2. Hal 4 
81 Ibid. 
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Sekarang SCO menjadi salah satu organisasi yang memiliki cakupan 

sangat luas, dengan diisi oleh negara besar seperti Cina dan Rusia serta 

Pakistan menjadikan ruang gerak organisasi ini semakin luas. Selain peran 

dari negara anggota penuh, peran negara observer dan dialogue partners 

dapat terlihat bahwa organisasi ini bisa mengakomodir kepentingan-

kepentingan mayor negara anggotanya. Keterlibatan negara-negara lainnya 

juga membawa dampak positif tentang kemajemukan kondisi yang mampu 

membangun dinamika organisasi. Sehingga organisasi ini menjadi 

organisasi yang progresif. 

Gambar 4.3 

Peta negara anggota SCO82 

 

 
82 Stratfor.com https://worldview.stratfor.com/article/can-shanghai-cooperation-organization-live-

its-name diakses tanggal 20 Januari 2019 

https://worldview.stratfor.com/article/can-shanghai-cooperation-organization-live-its-name
https://worldview.stratfor.com/article/can-shanghai-cooperation-organization-live-its-name
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BAB V 

ANALISA KEPENTINGAN NASIONAL PAKISTAN 

 

Menganalisa kepentingan nasional Pakistan bergabung kedalam 

organisasi internasional SCO penulis menggunakan konsep kepentingan 

nasional milik D. E. Nuechterlein. Konsep tersebut membagi 3 variabel 

utama dalam menganalisa. Basic national interest, Intensity of interest dan 

Vitality of Interest. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, 

penulis akan menggunakan variabel Basic National Interest dan Intensity of 

Interest dalam menganalisa kepentingan nasional Pakistan bergabung 

kedalam SCO. 

Pertama, menganalisa Basic National Interest sangat penting karena 

menurut penulis dalam kepentingan nasional Pakistan bergabung kedalam 

SCO harus diketahui terlebih dahulu yang menjadi dasar kepentingan 

tersebut. Sebagai sebuah negara yang memiliki kepentingan terutama untuk 

menjaga kedaualtan negara tersebut dasar kepentingan ini penting untuk 

pelaksanaan kepentingan tersebut. Variabel ini membantu penulis mencari 

analisa dasar yang akan dikembangkan pada variabel-variabel selanjutnya.  

Kedua, analisa intensitas kepentingan nasional Pakistan dengan 

menggunakan variabel selanjutnya yaitu Intensity of Interest. Dalam 

variabel ini membantu penulis menganalisa intensitas dari kepentingan 

dasar yang sudah dianalisa dengan variabel sebelumnya yaitu basic national 

interest.   
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5.1. Basic National Interest Pakistan 

5.1.1. Analisa Defence Interest Pakistan bergabung dengan SCO 

Sub-variabel ini Nuechterlein menjelaskan bahwa dasar 

kepentingan nasional sebuah negara adalah keamanan. Negara yang 

berdaulat memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dan 

teritori yang sudah disepakati bersama. Ancaman yang didapat dari 

luar seperti invasi negara lain menjadi hal yang utama dalam defence 

interest.83 Indikator ini biasanya termainfestasi dalam kepentingan 

nasional dalam penguatan kekuatan militer dan penjagaan teritori 

atau bisa juga dengan melakukan kerjasama keamanan dengan 

negara lain guna mendapatkan perlindungan serta bantuan militer. 

Indikator ini ada dalam analisa penulis tentang kepentingan 

nasional Pakistan bergabung kedalam SCO tahun 2017, kepentingan 

nasional tentang keamanan menjadi salah satu indikator basic 

national interest. Analisa penulis yaitu; Pakistan memiliki 

kepentingan dibidang pertahanan saat bergabung dalam SCO, 

ancaman dari luar adalah tentang konflik teritori yang 

berkepanjangan antara Pakistan dengan negara disekitar wilayah 

kedaulatan, terutama dengan India. Konflik yang bisa diambil 

contoh adalah konflik perbatasan di wilayah Kasmir. 

 
83 D. E. Nuechterlein. National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for 

Analysis and Decision-Making. Cambridge University Press. British Journal of International 

Studies, Vol. 2, No. 3 (Oct., 1976), pp. 246-266. Hal 248 
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Kemerdekaan Pakistan membawa permasalahan baru negara 

yaitu masalah teritori negara. Permasalahan kemanan ini melibatkan 

daerah di perbatasan Pakistan dan India, Kasmir. Perbatasan ini 

menjadi sangat konfliktual karena singkatnya pada tahun 1947 

beberapa bulan setelah kemerdekaan wilayah ini yang dipimpin oleh 

Maharaja Hari Singh (India) memutuskan untuk bergabung dengan 

India. Sedangkan pada saat itu wilayah berisi penduduk mayoritas 

muslim dan masih memikirkan untuk bergabung dengan Pakistan 

oleh dua partai islam. Keputusan ini membuat India mengirimkan 

pasukannya ke daerah tersebut dengan usaha untuk menjaga teritori 

yang tentu saja hal ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat 

hingga jatuhnya ratusan korban jiwa saat itu.84 

Setelah konflik itu paling tidak ada 4 perang yang terjadi 

yang melibatkan kedua negara ini, yaitu tahun; 1962, 1965, 1971, 

dan 1999. Diantara dan setelah tahun tersebut masih sering terjadi 

kasus-kasus seperti penculikan dan serangan bom didaerah tersebut. 

Resolusi terjadi sejak tahun 2000 dimana kedua negara sama-sama 

sepakat untuk membicarakan resolusi dari konflik berkepanjangan 

ini, namun kembali lagi proses ini dinodai dengan serangan ke 

parlemen Pakistan tahun 2001 dan serangan ke Mumbai tahun 

2008.85 Hal ini kembali lagi membawa Pakistan dan India kedalam 

 
84 James Wyndbrant. A brief history of Pakistan Foreword by Fawaz A. Gerges. Facts On File. 

2009. Hal. 166. 
85 Peace Insight. https://www.peaceinsight.org/conflicts/kashmir/ diakses tanggal 6 Januari 2019. 

https://www.peaceinsight.org/conflicts/kashmir/
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lingkaran konflik tentang kedaulatan negaranya masing-masing di 

daerah tersebut.  

Pasca kejadian-kejadian tersebut langkah signifikan yang 

dapat dilihat sebagai salah satu resolusi konflik adalah tahun 2012 

presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan perdana Menteri India 

Manmohan Singh bertemu untuk membicarakan konflik ini. Namun, 

kembali lagi terjadi hal yang merusak kepercayaan kedua negara 

terkait penyelesaian konflik ini. Hukuman yang India berikan bagi 

pelaku penyerangan parlemen pada 2001 dan pelaku serangan di 

Mumbai berdampak terhadap aksi protes besar-besaran dari 

pemerintah Kasmir.86 

Gambar 5.1 

Peta teritori Kashmir Pakistan-India87 

 

 
86 Ibid. 
87 BBC News. https://www.bbc.com/news/world-asia-47383634 diakses tanggal 29 April 2019. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-47383634
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Konflik ini membawa Pakistan terdampak secara sosial, 

ekonomi dan politik didalam negara tersebut. Kondisi negara yang 

tidak stabil membuat Pakistan harus bekerja keras untuk 

membangun negara pasca merdeka. Salah satu jalan yang bisa 

ditempuh Pakistan adalah menyelesaikannya di meja diplomasi 

bersama dengan India karena pilihan perang terbuka sudah sangat 

melukai kedua negara. Hal ini sudah dilakukan dan tidak 

membuahkan hasil. Oleh karena itu, kepentingan ini menjadi 

indikator basic national interest Pakistan dalam sub-variabel 

defence interest karena kepentingan ini merupakan kepentingan 

bidang keamanan yang mengacam keamanan warga negara serta 

berasal dari eksternal. Permaslahan ini berlangsung selama proses 

hingga Pakistan bergabung dengan SCO tahun 2017. Kepentingan 

ini sangat mendasar dan juga mempengaruhi kepentingan nasional 

Pakistan bergabung dengan SCO pada tahun 2017.  

Negara-negara yang sudah menjadi anggota tetap SCO juga 

memiliki sejarah permasalahan perbatasan; Rusia, Kazakhstan, 

Kirgistan, dan Tajikistan mampu menyelesaikan permasalahan ini 

secara damai dengan mekanisme perjanjian Treaty of Deepening 

Military Trust in Border Region. Memang pasca terbentuknya SCO 

tidak ada lagi permasalahan tentang perbatasan, namun hal ini 

merupakan kepercayaan Pakistan terhadap organisasi ini yang 

diharapkan mampu juga menyelesaikan permasalahan yang dialami. 

Sesuai dengan tujuan dari organisasi ini yaitu melakukan upaya 
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bersama untuk memelihara dan menjamin perdamaian, keamanan 

dan stabilitas di kawasan; dan bergerak menuju pembentukan 

tatanan politik dan ekonomi internasional yang demokratis, adil dan 

rasional.88  

Hal ini menjadi nilai positif bagi SCO karena sudah memiliki 

sejarah baik tentang penyelesaian sengketa perbatasan. Nilai positif 

ini juga semakin menguatkan kepentingan Pakistan bergabung 

dengan SCO tahun 2017. Karena pada saat yang bersamaan India 

juga masuk sebagai anggota penuh SCO. Seperti yang dibahas 

penulis juga konflik perbatasan ini melibatkan Pakistan dan India. 

Kepentingan nasional Pakistan ini dapat dilihat dalam indikator 

defence interest karena mempengaruhi kepentingan Pakistan dalam 

menjaga keamanan warga negaranya terutama di kawasan yang 

berbatasan langsung dari ancaman eksternal. Hal ini mendorong 

Pakistan bergabung dengan SCO dan menyelesaikan sengketa ini 

menggunakan jalur diplomasi dengan bantuan mekanisme SCO. 

Harapan Pakistan ini tersirat dalam pidato perdana Menteri 

Pakistan Nawaz Sharif saat berada di Astana, Kazakstan, yang 

mengatakan bahwa SCO memberikan wadah yang kuat untuk 

mempromosikan perdamaian, membangun kepercayaan dan 

memacu pembangunan ekonomi untuk kemakmuran bersama.89 

 
88 Shanghai Cooperation Organization. http://eng.sectsco.org/about_sco/ diakses tanggal 26 April 

2018 pukul 13.59 
89 Dawn. https://www.dawn.com/news/1338471 diakses tanggal 26 April 2019 

http://eng.sectsco.org/about_sco/
https://www.dawn.com/news/1338471
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Selain itu, pada Juli 2017 setelah resmi menjadi anggota penuh SCO 

Nawaz juga menyampaikan bahwa negara-negara yang berada di 

SCO harus memastikan stabilitas regional dan integrasi ekonomi 

lebih lanjut untuk mewujudkan tujuan bersama serta harus bekerja 

bersama untuk mengurangi perbedaan, menyelesaikan konflik dan 

menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk masyarakat.90 

Kembali lagi bahwa pernyataan ini menyiratkan harapan Pakistan 

ketika menjadi anggota penuh SCO tahun 2017. 

5.1.2. Analisa Economic Interest Pakistan bergabung dengan SCO 

Sub-variabel ini Nuechterlein menjelaskan bahwa 

peningkatan dan perlindungan perekonomian melalui kerjasama, 

investasi, dan hubungan ekonomi dengan negara lain merupakan 

indikator economic interest. Kepentingan nasional Pakistan dalam 

hal ini adalah kerjasama ekonomi yang menjanjikan ketika menjadi 

anggota penuh SCO. Indikator ini penulis menganalisa terpenuhi 

dalam kepentingannya bergabung dengan SCO tahun 2017. 

Kepentingan Pakistan ini terbukti dari beberapa negara yang 

sudah menjadi anggota penuh SCO memiliki sejarah kerjasama 

ekonomi yang baik dengan Pakistan. Pertama yang dapat dilihat 

adalah kerjasama Pakistan dengan Uzbekistan, Turkmenistan, 

Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Kazakhstan yang menjadi salah satu 

kerjasama yang membantu perekonomian Pakistan mampu bersaing 

 
90 The Express Tribune. https://tribune.com.pk/story/918423/pm-nawaz-for-anchoring-pak-afghan-

relations-on-strong-foundations/ diakses tanggal 26 April 2019 

https://tribune.com.pk/story/918423/pm-nawaz-for-anchoring-pak-afghan-relations-on-strong-foundations/
https://tribune.com.pk/story/918423/pm-nawaz-for-anchoring-pak-afghan-relations-on-strong-foundations/
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paling tidak di kawasan Asia Selatan. Kerjasama ini berawal dari 

dibentuknya RCD atau Regional Cooperation for Development 

tahun 1964 oleh Pakistan, Afganistan dan Turki. Kerjasama ini 

kemudian berkembang menjadi lebih besar dengan bergabungnya 

Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan dan 

Azerbaijan. Selanjutnya berganti nama menjadi ECO atau Economic 

Cooperation Organization tahun 1992.91 Kerjasama ini berjalan 

hingga saat ini dan mampu membawa Pakistan memiliki 

perkembangan ekonomi yang baik terutama di lingkungan negara-

negara muslim sesuai dengan tujuan ECO itu membangun 

perekonomian antar negara muslim. 

Kedua, kerjasama ekonomi Pakistan dengan Cina. 

Kerjasama ini juga berkembang kearah yang lebih baik bagi kedua 

negara. Sejarah panjang hubungan baik kedua negara ini sudah 

berawal sejak Pakistan merdeka. Hubungan baik ini tidak saja hanya 

di bidang politik dan keamanan melainkan juga ekonomi. Walaupun 

hubungan sempat renggang secara politik akibat Pakistan yang 

dianggap pro barat dan tidak mendukung Cina dalam kedudukannya 

di PBB namun hubungan Pakistan dan Cina membaik di beberapa 

dekade setelahnya. 

Hubungan baik ekonomi Pakistan dan Cina bisa dilihat dari 

kerjasama ekonomi serta bantuan luar negeri Cina ke Pakistan. 

 
91 Chritina C. Fair. Loc. Cit. Hal 133. 
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Bantuan luar negeri Cina ke Pakistan yang paling membantu adalah 

ketika presiden Pakistan pada saat itu, Zulfiqar Ali Bhutto 

melakukan kunjungan diplomatis ke Cina tahun 1972. Setelah 

kunjungan ini Pakistan berhasil mendapatkan 4 bantuan luar negeri 

Cina senilai US$ 110 juta tanpa bunga dan dapat dikembalikan 

dalam waktu 20 tahun.92 Hal ini tentu saja bisa dilihat dari sejarah 

negara Pakistan dan juga Cina punya itikad lebih untuk menjaga 

hubungannya tetap baik. 

Untuk kerjasama ekonomi dapat dilihat sejak 2003 yang 

menjadi awal perjanjian Preferential Trade Agreement kedua negara 

yang setelah dikaji lebih lanjut berkembang menjadi perjanjian Free 

Trade Agreement di tahun 2005 dan disepakati tahun 2006 di Beijing 

setelah melewati 5 kali proses diskusi. Saat itu Pakistan merupakan 

negara pertama yang menjalankan kerjasama ekonomi seperti ini 

dengan Cina dengan kepemilikan atribut tentang investasi di 

perjanjian FTA.93 Terbukti hal ini meningkatkan kegiatan 

perdagangan kedua negara dengan penjelasan di tabel berikut ini:  

 

 

 

 
92 Hasan-Askari Rizvi. Pakistan and Geostrategic Environment: A Study of Foreign Policy. 

Palgrave Macmillan. 1993. Hal 158. 
93 Khawaja Abdulhaq. Loc. Cit. Hal 6. 
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Tabel 5.1 

Data nilai impor-ekspor Pakistan dengan Cina sebelum FTA94 

Tahun Impor Ekspor 

2003 US $ 957.331 US $ 259.637  

2004 US $ 1.139.816 US $ 287.017 

2005 US $ 2.349.395 US $ 435.682 

 

Tabel 5.2 

Data nilai impor-ekspor Pakistan dengan Cina setelah FTA95 

Tahun Impor Ekspor 

2006 US $ 2.914.926 US $ 506.642  

2007 US $ 4.164.230 US $ 613.759  

2008 US $ 4.738.055 US $ 726.711 

2009 US $ 3.779.769 US $ 997.854 

 

 
94 Data olahan penulis dari International Trade Center. Sumber: 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c586%7c%7c156%7c%7cTOTAL%7c%

7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 diakses tanggal 26 April 2019 
95 Data olahan penulis dari International Trade Center. Sumber: 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c586%7c%7c156%7c%7cTOTAL%7c%

7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 diakses tanggal 26 April 2019 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c586%7c%7c156%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c586%7c%7c156%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c586%7c%7c156%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c586%7c%7c156%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1


 

 

 

63 

 

Data ini menunjukkan dampak ekonomi secara langsung 

bagi Pakistan terutama untuk sektor impor-ekspor dengan Cina saja. 

Puncaknya ada di tahun 2013 yang nilai ekspor Pakistan ke Cina 

mencapai US $ 2.652.223 dengan impor US $ 6.626.363.96 

Perjanjian ini terlihat tidak menguntungkan Pakistan karena jumlah 

impor terhadap Cina yang besar, namun dari data yang diperoleh 

penulis komoditas yang diimpor Pakistan dari Cina merupakan 

komoditas yang produktif bagi masa depan ekonomi Pakistan. 

Mesin-mesin untuk kelistrikan dan industri, peralatan mekanis, 

reaktor nuklir, hingga pupuk menjadi komoditas yang paling tinggi 

diimpor dari Cina oleh Pakistan. Dapat diambil contoh dampak dari 

impor Pakistan untuk komoditas pupuk mampu meningkatkan 

ekspor produk kapas Pakistan. Dari jumlah ekspor Pakistan tahun 

2013 tersebut US $ 1.936.012 merupakan hasil dari kapas saja.97 

Tentu saja kerjasama ini menjadi salah satu kerjasama ekonomi 

Pakistan dengan negara anggota SCO, Cina sangat berkembang 

kearah yang  positif. 

Dari dua contoh kerjasama Pakistan dengan negara-negara 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan nasional 

Pakistan dalam mengembangkan dan memajukan ekonomi negara 

sangat besar. Walaupun sepanjang perjalanannya Pakistan 

mengalami banyak gejolak politik dan kemanan dalam negerinya 

 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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sendiri kepentingan ekonomi tidak pernah lepas dari kebijakan 

dalam dan luar negeri Pakistan. 

Kaitannya dengan kepentingan nasional Pakistan bergabung 

dengan SCO tahun 2017 adalah kepentingan ekonomi ini menjadi 

salah satu sub-variabel dari variabel basic national interest. 

Indikatornya adalah peningkatan dan perlindungan perekonomian 

melalui kerjasama, investasi, dan hubugan ekonomi dengan negara 

lain, dalam hal ini Cina, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan dan 

Kazakstan. Dari penjelasan penulis kepentingan ini memenuhi 

indikator dalam sub-variabel economic interest yang menjadi dasar 

kepentingan Pakistan bergabung dengan SCO. 

Ketika sudah memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan 

negara-negara tersebut maka akan ada harapan untk melanjutkan 

kerjasama ini ke tingkat yang lebih luas. Kerjasama ekonomi, 

terutama yang berada di kawasan Asia dan Eropa atau Eurasia sudah 

diawali oleh negara-negara anggota SCO hal ini tentu saja menjadi 

keinginan Pakistan untuk bergabung dan masuk kedalam 

mekanisme kerjasama ekonomi dalam SCO. 

Selanjutnya, Cina tidak bisa dilepaskan dari pergerakan 

SCO, dalam hal ekonomi Cina memiliki program One Belt One 

Road yang banyak dianggap menjadi jalur sutra baru bagi Cina ke 

pasar Eropa dan Asia. Namun, tidak bias dikatakan sepenuhnya 

demikian karena agenda ini muncul sejak 2013 dimana SCO pada 
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saat itu sudah memiliki mekanisme lebih baik dalam bidang 

kerjasama keamanan. Berawal dari kunjungan Xi Jinping ke 

Kazakstan tahun 2013 yang sudah membahas tentang mega proyek 

ini.98 Komunikasi tingkat tinggi ini lebih mengisyaratkan ajakan 

Cina untuk sama-sama mendukung proyek ini yang juga akan 

menguntungkan kedua negara. 

Pada tahun berikutnya, 2014 dalam pertemuan SCO di 

Dushanbe, Tajikistan mulai dibahas dalam pertemuan tentang 

proyek Cina yang juga akan melibatkan negara-negara anggota 

SCO.99 Kondisi belum masuknya negara-negara observer seperti 

Afghanistan, Pakistan dan India menjadikan pembahasan lebih 

mengarahkan kepada perluasan keanggotaan dari SCO. Hingga 

tahun 2015 momen dimana SCO menerima Pakistan dan India 

sebagai anggota penuh, Rusia menyampaikan respon yang positif 

terhadap proyek ini. Rusia sendiri sebelumnya merupakan salah satu 

competitor Cina dalam hal ekonomi.100 

Pakistan merespon dengan positif terhadap rencana Cina dan 

SCO, respon ini disampaikan juga pada saat perdana Menteri 

Pakistan di Astana, Kazakstan. Nawaz Sharif menyatakan dukungan 

terhadap rencana proyek tersebut dengan mengatakan di Pakistan 

 
98 Foreign Ministry Republic of China. 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.sht

ml diakses tanggal 26 April 2019 
99 The Diplomat. https://thediplomat.com/2014/09/the-new-improved-shanghai-cooperation-

organization/ diakses tanggal 26 April 2019 
100 Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2015/07/10/china-russia-sco-ufa-summit-putin-xi-

jinping-eurasian-union-silk-road/ diakses tanggal 26 April 2019 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml
https://thediplomat.com/2014/09/the-new-improved-shanghai-cooperation-organization/
https://thediplomat.com/2014/09/the-new-improved-shanghai-cooperation-organization/
https://foreignpolicy.com/2015/07/10/china-russia-sco-ufa-summit-putin-xi-jinping-eurasian-union-silk-road/
https://foreignpolicy.com/2015/07/10/china-russia-sco-ufa-summit-putin-xi-jinping-eurasian-union-silk-road/
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menjalankan dengan baik koridor kerjasama ekonomi dengan Cina, 

yang merupakan pertanda baik untuk proyek ini.101 Respon resmi 

yang diwakili oleh perdana Menteri Pakistan ini bisa dilihat sebagai 

dukungan terhadap proyek yang akan menguntungkan semua pihak 

terutama Pakistan. Kerjasama bilateral yang sebelumnya sudah 

dilakukan dengan Cina menjadi salah satu pintu masuk untuk 

membuktikan peran Pakistan hingga bergabung dengan SCO. 

Dinamika ekonomi SCO ini menjadi analisa penulis 

terhadap kepentingan nasional Pakistan bergabung dengan SCO 

adalah prospek ekonomi jangka Panjang bagi Pakistan, SCO dan 

negara-negara yang berada didalamnya. Hal ini tentu saja dibuktikan 

dengan runtutan kerjasama ekonomi yang sudah penulis jelaskan 

sebelumnya. Proyek one belt one road yang diinisiasi Cina ini 

merupakan proyek besar lintas negara dan kawasan yang bisa 

dijadikan contoh. Rencana untuk menjadikan SCO kawasan dagang 

bebas bagi negara anggota juga akan memberi nilai positif bagi 

Pakistan. Masuknya Pakistan juga akan lebih mudah dengan 

bantuan sudah memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan Cina 

sebelumnya. Proyeksi kerjasama ekonomi antar negara-negara 

anggota SCO yang sangat baik semakin menguatkan keinginan 

Pakistan untuk bergabung menjadi anggota penuh. 

 
101 Dawn. https://www.dawn.com/news/1338471 diakses tanggal 26 April 2019 

https://www.dawn.com/news/1338471
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5.1.3. Analisa World Order Interest Pakistan bergabung dengan SCO 

Sub-variabel ini Nuechterlein menjelaskan bahwa indikator 

yang harus dipenuhi adalah kepentingan mendasar Pakistan 

terhadap sistem politik dan ekonomi internasional yang stabil dan 

menguntungkan negara. Menurut analisa penulis Pakistan 

memenuhi indikator dalam sub-variabel ini. Analisa penulis 

kepentingan terhadap world order ini bisa diartikan kepentingan 

untuk memperbaiki pandangan dunia internasional dan negara-

negara di kawasan karena pandangan dunia internasional sangat 

mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi internasional sebuah 

negara. Oleh karena itu memperbaiki pandangan ini menjadi salah 

satu kepentingan Pakistan. Pandangan yang mengganggu Pakistan 

tidak lain tentang terorisme, radikalisme dan ekstrimisme yang 

berkembang di Pakistan. Pandangan ini sangat mempengaruhi 

pandangan negara lain di dunia dan disekitar Pakistan menjadi 

negatif yang tentu saja akan mempengaruhi hubungan internasional 

Pakistan dengan negara-negara lain di dunia. 

Kepentingan nasional Pakistan dalam hal ini dapat di analisa 

dari SCO yang memiliki badan khusus penanggulangan terorisme, 

separatisme dan ekstrimisme yaitu RATS (Regional Anti-Terrorism 

Structure). Diinisiasi sejak 1999 dan baru resmi tahun 2004 RATS 

memiliki secretariat di Tashkent, Ibu kota Uzbekistan. Tentu saja 

sub bagian kerja SCO dibidang keamanan ini tidak dibuat tanpa 

tujuan, permasalahan yang dianggap anggota SCO pada saat itu 
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three evils memang memiliki dampak yang cukup signifikan dalam 

mengganggu stabilitas yang berimbas pada ekonomi, politik, sosial 

negara-negara anggota. Tugas RATS adalah menjadi badan bersama 

intelejen negara anggota SCO untuk berbagi informasi tentang 

terorisme, ekstrimisme dan separatisme. Selain itu juga melakukan 

koordinasi mengenai tindakan kontra-terorisme di masing-masing 

negara anggota SCO.102  

Keberadaan RATS ini menjadi jawaban Pakistan 

kepentingan nasional dalam menyelesaikan permasalahan terorisme, 

ekstrimisme dan separatisme di negaranya dengan membuka diri 

untuk menyelesaikannya bersama-sama. Hal ini disampaikan juga 

oleh perdana Menteri Pakistan juga pada saat SCO Summit di 

Astana. Beliau mengatakan sebagai kepala negara harus 

memberikan warisan perdamaian dan persatuan bukan justru konflik 

dan permusuhan. Dari pada terus membicarakan menahan satu sama 

lain, lebih baik memberikan ruang bagi semua. Kemudian dia 

melanjutkan pernyataan dengan bergabung dengan SCO bersama-

sama menanggulangi terorisme, mengurangi arm race, 

menghilangkan kemiskinan, menangani bencana alam, perubahan 

iklim, dan memastikan ketersediaan air.103 

 
102 Stephen Aris. International Peace institute. Shanghai Cooperation Organization: 

MAPPING MULTILATERALISM IN TRANSITION NO. 2. Hal 5 
103 Dawn. https://www.dawn.com/news/1338471 diakses 26 April 2019 

https://www.dawn.com/news/1338471
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Pernyataan tersebut menurut analisa penulis merupakan 

sebuah gambaran kepentingan Pakistan dengan SCO untuk 

menyelesaikan permasalahan seperti itu. Ketika permasalahan ini 

bisa diatasi dan diselesaikan maka yang selama ini Pakistan 

memiliki pandangan negatif terkait isu ini bisa perlahan 

memperbaiki dan mematahkan pandangan tersebut kepada dunia 

internasional dan negara dikawasan. Ketika sudah memiliki poin 

positif terkait isu ini maka kepentingan nasional Pakistan dalam 

menjaga serta meningkatkan derajatnya di politik internasional bisa 

tercapai. 

Selain itu, Nuechterlein menjelaskan pada sub-variabel 

world order interest ini juga berkaitan dengan ekonomi 

internasional yang stabil dan menguntungkan negara. Hal ini 

kepentingan nasional Pakistan tentang keamanan warga negara dan 

badan usaha yang berada diluar negara bisa berjalan dengan aman. 

Analisa penulis yaitu dengan adanya RATS ini juga yang juga 

mempengaruhi keamanan warga negara dan badan usaha yang 

berada diluar negara dalam menjalankan aktifitasnya terhindar dari 

dampak yang ditimbulkan dari permasalahan terorisme, ekstrimisme 

dan separatisme. 

 

5.1.4. Analisa Ideological Interest Pakistan bergabung dengan SCO 

Sub-variabel ini Nuechterlein menjelaskan bahwa indikator 

yang harus dipenuhi adalah kepentingan mendasar Pakistan 
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terhadap melestarikan ideologi dan menjaga nilai masyarakatnya 

dari ancaman asing. Ideologi dalam hal ini menurut penulis adalah 

ideologi konstitusi negara. Konstitusi yang merupakan dasar sebuah 

negara menjalankan segala aspek kehidupannya sangat dinamis di 

Pakistan. 

Sejarah konstitusi Pakistan sudah berproses sejak awal 

merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara. Sejak merdeka tahun 

1947 Pakistan memiliki banyak sekali proses dalam membentuk 

ideologi negaranya hingga saat ini. Sejak awal merdeka Pakistan 

masih mengikuti konstitusi yang ditinggalkan Inggris pasca 

kolonialisme. Muhammad Ali Jinnah sebagai orang yang membawa 

Pakistan merdeka menekankan bahwa negara ini merupakan negara 

demokrasi, bukan berdasarkan birokrasi, autokrasi bahkan 

kediktatoran. Jinnah meletakkan kepercayaan tentang hal ini kepada 

Constituent Assembly yang harus memperjuangkan ini.104 

Setelah kematian Jinnah tahun 1948 perjalanan pembenukan 

ideologi bangsa dilanjutkan oleh Liaquat Ali Khan yang 

menginisiasikan konstitusi Pakistan yaitu demokrasi, independensi 

peradilan, kebebasan, kesetaraan, toleransi, keadilan sosial 

berdasarkan islam, hak-hak minoritas dan mengamalkan agama 

serta mengembangkan kebudayaan. Dasar-dasar ini yang kemudian 

dikembangkan menjadi sebuah konstitusi negara dan 

 
104 Talbot, Ian. Pakistan: A Modern History. C. Hurst. Co. Ltd. 1998. Hal 135. 
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diimplementasikan diseluruh aspek kehidupan bangsa dan negara 

Pakistan pada saat itu. Konstitusi ini juga diperkenalkan nama 

negara ini Republik Islam Pakistan. Hasil dari inisiasi ini adalah 

Constitution of Pakistan 1956 yang berisikan konstitusi Pakistan 

pertama.105  

Konstitusi ini tidak berumur panjang, karena pada pemilihan 

umum yang direncanakan untuk dilaksanakan pada 1959 gagal 

karena satu tahun sebelumnya tahun 1958 terjadi kudeta sehingga 

kepemimpinan diambil alih militer selain juga ketakutan kehilangan 

pengaruh di Pakistan timur (sekarang Banglades). Kesepakatan dari 

konstitusi ini antara lain: menghapus kantor gubernur jenderal, 

mengatur pembagian kekuasaan presiden dan perdana Menteri, serta 

memperkuat posisi presiden. Ayub Khan menjadi pemimpin pada 

saat itu semakin memperlihatkan kekuatan militer dalam 

menjalankan tata kelola negara.106 

Konstitusi yang menjadi ideologi bangsa ini kembali 

mengalami gejolak tahun 1962 dimana konstitusi ini dianggap gagal 

memenuhi hak-hak dasar karena dianggap melembagakan intervensi 

militer dengan aturan presiden harus memiliki pangkat tidak lebih 

dari letnan jendral di angkatan darat. Hingga pada tahun 1969 

konstitusi ini ditangguhkan dan kembali kepemimpinan darurat 

 
105 Ibid. hal 139. 
106 Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/backgrounder/pakistans-constitution diakses 

tanggal 26 April 2019 

https://www.cfr.org/backgrounder/pakistans-constitution
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militer dilaksanakan dengan mengangkat Jenderal Yahya Khan 

sebagai pemimpin.107 Pada fase ini penulis melihat bahwa konstitusi 

masih berkutat permasalahan kepemimpinan sipil dan militer yang 

seringkali menimbulkan konflik antar masyarakat ditambah lagi 

dengan isu Pakistan Timur (sekarang Banglades) yang ingin 

memisahkan diri dar Pakistan Barat. 

Tahun 1973 disepakatilah konstitusi baru yang menjadi 

dasar konstitusi Pakistan hingga saat ini. Konstitusi ini memperkuat 

posisi presiden sebagai kepala negara, bertindak sesuai saran dari 

perdana Menteri, menjadikan parlemen bicameral; majelis nasional 

dan senat, dan membagi kekuasaan legislatif federasi dan 

provinsi.108 Setelah konstitusi ini berjalan banyak terjadi 

amandemen namun berimbas positif pada stabilitas politik nasional 

Pakistan. 

Analisa penulis tentang sub-variabel kepentingan ideologi 

Pakistan dengan kepentingannya bergabung dengan SCO adalah 

bagaimana Pakistan mempertahankan ideologi bangsa dalam hal ini 

konstitusi negara. SCO tidak memiliki sejarah mencampuri urusan 

ideologi negara-negara anggotanya, bahkan SCO sendiri 

memperjuangkan kesetaraan antar negara anggota. Tujuan SCO 

sendiri lebih kearah membangun kerjasama yang kolektif dengan 

negara-negara anggota. Oleh karena itu, kepentingan ideologi 

 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
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Pakistan dalam menjaga ideologi serta nilai bangsanya tidak akan 

tergganggu karena kepentingannya bergabunng dengan SCO. 

5.2. Intensity of Interest 

Variabel ini penulis akan menjelaskan lebih lanjut tentang analisa 

kepentingan nasional Pakistan bergabung dengan SCO tahun 2017. Analisa 

ini merupakan lanjutan setelah menganalisa basic national interest yang 

sudah dilakukan sebelumnya. Nuechterlein menjelaskan analisa intensity of 

interest ini membantu untuk mengetahui lebih dalam sejauh apa intensitas 

kepentingan nasional sebuah negara dalam mengambil kebijakan. Hasil dari 

analisa ini akan penulis elaborasikan dengan analisa basic national interest 

sehingga dari sub variabel tersebut akan diketahui intensitas 

kepentingannya. 

5.2.1. Analisa intensitas Survival Issue Pakistan 

Nuchterlein memberikan penjelasan bahwa indikator intensitas 

kepentingan tersebut adalah survival issue ketika kepentingan tersebut 

menyangkut ancaman terhadap keberadaan negara. Ancaman terhadap 

keberadaan negara yang dimaksud ketika kepentingan tersebut menyangkut 

gangguan negara secara terbuka dan berdampak secara fisik.  Kuncinya 

adalah ketika mengakibatkan kerusakan besar-besaran oleh negara. 

Indikator ini juga hanya bisa dilihat pada variabel defence interest dalam 

sub-variabel basic national interest.109 Menggunakan indikator ini penulis 

menganalisa dasar kepentingan nasional dengan sub-variabel kepentingan 

 
109 D. E. Nuchterlein. Loc.Cit. hal 249. 
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keamanan, dalam hal ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 

kepentingan keamanan Pakistan berkaitan konflik terbuka dengan India di 

wilayah Kasmir. 

Kepentingan nasional Pakistan bergabung dengan SCO tahun 2017 

salah satunya defence interest. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan penulis 

bisa dinilai bentuk dari harapan menyelesaikan sengketa perbatasan dengan 

India menggunakan bantuan serta mekanisme dari organisasi ini. Hal ini 

dapat dinilai dari negara-negara anggota SCO memiliki sejarah mampu 

menyelesaikan permasalahan teritori negara; Rusia, Cina, Kazakhstan, 

Kirgyzstan, dan Tajikistan. Melalui mekanisme perjanjian Treaty of 

Deepening Military Trust in Border Region negara-negara tersebut berhasil 

menyelesaikan permasalahan teritori. Perjanjian ini serta negara-negara 

yang berada didalamnya juga menggunakan momen ini untuk mendirikan 

SCO.110 Hal ini yang menjawab analisa penulis bahwa terdapat defence 

interest dalam kepentingan nasional Pakistan bergabung dengan SCO dan 

menempatkan kepentingan ini kedalam tingkat intensitas survival issue. 

Pakistan memiliki permasalahan atau konflik perbatasan yang 

mempengaruhi keamanan negara secara fisik. Nuechterlein mejelaskan 

bahwa keberadaan  nuklir di negara lain bisa menjadi ancaman yang 

memenuhi kriteria survival issue. Sehingga hal ini bisa dilihat dari konflik 

perbatasan di wilayah Kasmir merupakan fisik dari wilayah negara Pakistan 

yang terancam keberadaannya. Oleh karena itu, jawaban dari kepentingan 

 
110 Stephen Aris. Loc. Cit. Hal. 2. 
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ini adalah masuk kedalam SCO dan memulai resolusi konflik dari meja 

perundingan organisasi tersebut. Sejarah SCO juga mampu menyelesaikan 

konflik negara pecahan Uni Soviet menjadi salah satu referensi dalam 

penyelesaian konflik ini. 

5.2.2. Analisa Intensitas Vital Issue Pakistan 

Indikator ini tidak jauh berbeda dari survival issue, tetap pada 

dampak yang diterima negara secara fisik dan menggunakan kekuatan 

militer untuk menanggulanginya. Namun, dalam indikator ini yang menjadi 

pembeda adalah faktor waktu. Bisa memenuhi indikator Vital issue ketika 

permasalahan tersebut terjadi tapi kuncinya masih memungkinkan negara 

untuk meminta bantuan dengan aliansi, bernegosiasi dengan pihak lain, 

sehingga ini tidak termasuk pada survival issue seperti yang sudah 

dijelaskan diatas. Selain itu vital issue ini tidak hanya mengukur intensitas 

pada sub-variabel defence interest tapi bisa juga economic interest, world 

order interest, dan ideology interest. Dalam analisa penulis tentang 

kepentingan nasional Pakistan bergabung dengan SCO tahun 2017 indikator 

ini terpenuhi untuk beberapa sub-variabel basic national interest. 

Selanjutnya, kepentingan dasar Pakistan lainnya yang memenuhi 

indikator intensitas vital issue adalah world order interest. Penulis 

menempatkan kepentingan terhadap world order ini kedalam intensitas 

yang vital. Pandangan dunia internasional dan negara-negara dikawasan 

sekitar Pakistan negatif perihal tumbuh kembangnya terorisme dan 

radikalisme. Pandangan ini menghalangi Pakistan berkontestasi dalam 
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kancah politik internasional. Perbaikan citra ini penting, namun Pakistan 

masih memiliki waktu untuk menyelesaikannya. Kerusakan yang 

disebabkan oleh isu ini juga tidak besar-besaran sesuai dengan yang 

dikatakan Nuechterlein jika intensitas masuk kedalam survival issue. 

Sehingga menempatkan kepentingan ini dalam intensitas yang vital adalah 

hal yang tepat menurut analisa penulis. 

Hal ini didukung dengan penjelasan bahwa kepentingan nasional 

Pakistan bergabung dengan SCO tahun 2017 juga untuk memperbaiki citra 

di dunia internasional. Permasalahan terorisme, ekstrimisme dan 

seperatisme menjadi musuh besar negara-negara SCO hingga membentuk 

badan khusus penanggulangan masalah tersebut yaitu RATS. Kepentingan 

ini juga menjadikan Pakistan ingin ikut ambil bagian dalam penyelesaian 

permasalahan ini yang terjadi di negaranya dengan menggunakan 

mekanisme RATS dan SCO. Karena jika permasalahan ini bisa diselesaikan 

pandangan dunia terhadap Pakistan bisa perlahan membaik dan itu membuat 

kiprah Pakistan dalam pemerintahan dunia bisa membaik juga. 

Pandangan negatif yang sangat bisa dilihat sebagai contoh adalah 

India yang menganggap Pakistan sarang teroris. Pendapat ini disampaikan 

juga tidak dalam forum keamanan melainkan pertemuan BRICS di Goa, 

India. Narendra Modi menyampaikan bahwa terorisme di Pakistan 

memelihara pola pikir terorisme adalah jalan untuk mendapatkan 

keuntungan politis.111 Melawan pandangan negatif ini sangat baik apabila 

 
111 The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2016/oct/16/narendra-modi-mothership-of-

terrorism-pakistan-brics-goa diakses tanggal 26 April 2019 

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/16/narendra-modi-mothership-of-terrorism-pakistan-brics-goa
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/16/narendra-modi-mothership-of-terrorism-pakistan-brics-goa
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Pakistan melakukan langkah kongkrit untuk menyelesaikan permasalahan 

ini. Kepentingan nasional Pakistan juga menjelaskan bahwa ingin tatanan 

dunia yang adil dan rasional. Adil dan rasional ini juga merupakan tujuan 

SCO oleh karena itu masuk kedalam SCO dan mengikuti mekanisme RATS 

menjadi salah satu cara yang kongkrit menyelesaikan permasalahan ini. 

Ketika itu terjadi pandangan ini perlahan akan hilang dan membantu 

Pakistan lepas dari pandangan ini untuk berkembang lebih jauh lagi di 

kancah politik kawasan maupun di dunia. 

5.2.3. Analisa Intensitas Major Issue Pakistan 

Untuk indikator sub-variabel major issue adalah masalah atau 

potensi ancaman dengan negara lain yang menyangkut kesejahteraan 

ekonomi, politik, keamanan, dan ideologi negara dapat diselesaikan secara 

damai dengan bernegosiasi secara langsung atau di jembatankan oleh negara 

lain agar tidak menjadi ancaman serius (vital issue). Kata kunci dari 

intensitas ini adalah kompromi pemerintah terhadap sebuah kepentingan. 

Jika pemerintah merasa sebuah kepentingan masih bisa dikompromikan 

dengan pihak lain, dan masih bisa dilaksanakan dengan jalur diplomasi 

maka kepentingan tersebut akan masuk dalam intensitas yang major. 

Sebaliknya jika tidak bisa maka kepentingan ini akan menjadi vital issue. 

Sub-variabel ini juga menjelaskan basic national interest yang bisa 

dikategorikan sebagai major issue adalah economic interest dan ideological 

interest.112 

 
112 D. E. Nuechterlein. Loc. Cit. Hal 250. 
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Sub-variabel dari basic national interest lainnya, yaitu economic 

interest penulis menganalisa bahwa kepentingan dasar Pakistan ini juga 

termasuk dalam major issue. Keberadaan kepentingan ekonomi ini analisa 

penulis yaitu dengan dibangunnya kerjasama ekonomi Pakistan dengan 

negara-negara yang sudah berada dalam SCO. Kerjasama ekonomi yang 

penulis jadikan contoh adalah kerjasama ekonomi Pakistan-Uzbekistan dan 

Pakistan-Cina. Dampak dari kerjasama ini dinilai sangat positif sehingga 

kerjasama ini masih dilakukan hingga saat Pakistan bergabung dengan SCO 

tahun 2017. Fenomena tersebut yang menjadikan kepentingan nasional 

Pakistan bergabung dengan SCO juga economic interest. Penulis 

menganalisa intensitas kepentingan ini dan memasukkannya kedalam major 

issue. 

Hal ini disebabkan oleh kepentingan ekonomi Pakistan yang juga 

masih punya waktu untuk dikembangkan. Kembali lagi kata kunci yang 

disampaikan Nuechterlein untuk sub-variabel ini adalah kompromi negara, 

dimana negara memiliki kepentingan yang masih punya waktu untuk lebih 

mengutamakan jalur diplomasi dengan pihak-pihak terkait. Pakistan 

memang menganggap isu ini penting namun kerjasama bilateral yang 

dilakukan untuk mendukung kepentingan ekonomi Pakistan dengan negara-

negara yang sudah bergabung terlebih dahulu dengan SCO. Langkah ini 

penulis analisa sebagai langkah kompromi terhadap kepentingan ekonomi 

Pakistan dimana masih mengedepankan komunikasi bilateral untuk 

mencapai tujuan. Perlahan sejak 2001 hingga 2005 menjadi observer 

country dan dilanjutkan dengan proses hingga menjadi anggota penuh tahun 
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2017 Pakistan mengkompromikan kepentingan ini dan hasilnya tidak ada 

kepentingan ekonomi Pakistan dengan negara-negara anggota SCO yang 

harus meningkat intensitasnya menjadi vital issue karena tidak adanya 

kompromi. 

Penulis melihat faktor economic interest ini lebih tepat intensitasnya 

menjadi major issue. Banyaknya kerjasama bilateral dengan negara-negara 

terutama negara yang sudah menjadi anggota SCO menjadikan kepentingan 

ekonomi Pakistan menjadi major issue. Kepentingan ini penting, 

merupakan tren yang harus diikuti oleh Pakistan. Jika tidak dilakukan untuk 

perluasan kerjasama ini dengan mekanisme yang dimiliki SCO maka 

ekonomi Pakistan akan tertinggal dari negara-negara disekitar. Seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa proyek SCO one belt one road 

merupakan salah satu proyek yang diinisiasi oleh Cina mengenai jalur 

perdagangan menjadi salah satu hal yang diinginkan Pakistan untuk terlibat 

didalamnya. Hal ini menjadikan semakin kuat keberadaan economic interest 

dan masuk kedalam tingkat intensitas yang major. 

5.2.4. Analisa Intensitas Peripheral Issue Pakistan 

Sub-variabel ini memberikan indikator intensitas kepentingan 

nasional yang dapat memenuhi indikator adalah kepentingan nasional yang 

dimana kesejahteraan kepentingan nasional suatu negara tidak secara 

langsung terancam oleh lingkungan eksternal negara, tetapi lebih kepada 

ancaman yang diterima oleh kepentingan warga negara atau perusahaan 
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yang ada diluar batas negara.113 Tidak dijelaskan secara spesifik basic 

national interest seperti apa yang bisa dimasukkan kedalam intensitas ini. 

Namun penulis menilai bahwa ini merupakan tingkatan intensitas 

kepentingan yang lebih berfokus pada ancaman eksternal untuk Pakistan di 

luar negara, dalam hal ini warga negara atau bisnis. 

Dalam analisa kepentingan nasional Pakistan bergabung dengan 

SCO tahun 2017 intensitas ini penulis nilai mewakili intensitas dari 

ideological interest. Hal ini didukung dengan kepentingan nasional Pakistan 

bergabung dengan SCO namun memiliki ideologi politik yang berbeda 

dengan mayoritas negara-negara yang sudah berada di SCO. Tentu saja 

perbedaan ini bisa menjadi masalah warga negara yang beraktifitas diluar 

negara. Kepentingan ini tidak terlalu tinggi intensitasnya dibandingkan 

dengan kepentingan nasional lainnya, namun juga patut diperhatikan karena 

di SCO yang merupakan negara mayoritas Islam; sama dengan Pakistan 

Uzbekistan, Tajikizstan, Kirgizstan, dan Kazakstan. Secara jumlah memang 

lebih banyak, namun secara perbandingan dengan negara seperti Cina dan 

Rusia tentu tidak banyak. Ditambah lagi yang memiliki konstitusi bahkan 

hingga nama negara Islam hanya Pakistan. 

Namun perbedaan ini tidak menjadi permasalahan yang berarti bagi 

negara-negara SCO yang memiliki pedoman yaitu: membangun tatanan 

ekonomi dan politik yang demokratis, adil dan rasional.114 Dari tujuan 

 
113 Ibid. 
114 Shanghai Cooperation Organization. http://eng.sectsco.org/about_sco/ diakses tanggal 25 

Desember 2018 pukul 14.17 

http://eng.sectsco.org/about_sco/
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tersebut penulis dapat menganalisa bahwa perbedaan yang menjadi karakter 

negara-negara anggota SCO tidak menjadi masalah berarti ketika sama-

sama ingin membangun SCO menjadi organisasi yang demokratis, adil dan 

rasional. 

5.3. Kepentingan nasional Pakistan bergabung kedalam SCO 

Setelah melakukan analisa dengan menggunakan konsep 

kepentingan nasional milik D. E. Nuechterlein penulis membagi 2 tahap 

yaitu; menganalisa basic national interest atau kepentingan dasar Pakistan 

bergabung dengan SCO. Kemudian ditambahkan dengan analisa intensity 

of interest yang semakin mempertajam analisa kepentingan nasional 

Pakistan bergabung. Dari analisa penulis dapat menilai bahwa kepentingan 

nasional Pakistan yang menjadi dasar bergabung dengan keanggotaan 

penuh SCO adalah defence interest, economic interest, dan world order 

interest.  

Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa secara defence interest 

Pakistan memiliki kepentingan bergabung dengan SCO untuk 

menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan India. Sejarah negara-

negara anggota SCO yang pernah menyelesaikan permasalahan serupa 

pasca runtuhnya Uni Soviet menjadikan kepentingan ini menjadi salah satu 

faktor. Selajutnya economic interest Pakistan dalam SCO adalah 

memperluas kerjasama ekonomi yang sebelumnya sudah dibangun secara 

bilateral. Proyek masa depan SCO yang diinisiasi Cina menjadi salah satu 

prospek ekonomi yang akan mengembangkan ekonomi negara-negara yang 
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menjadi anggota. Kemudian, world order interest yang merupakan 

kepentingan nasional Pakistan memperbaiki citra di kancah politik 

internasional yang sempat buruk karena terorisme, ekstrimisme dan 

separatisme. SCO memiliki badan khusus untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan demikian Pakistan juga memiliki 

kepentingan untuk menyelesaikan ini dengan mekanisme tersebut. Terakhir 

kepentingan nasional Pakistan tentang ideologi tidak terlalu berpengaruh 

dalam kepentingannya bergabung dengan SCO. Hal ini dikarenakan 

ideologi yang dianut Pakistan tidak menjadi permasalahan dalam 

kepentingannya bergabung dengan SCO. 

Untuk intensitas kepentingan nasional Pakistan dapat dinilai bahwa 

kepentingan nasional Pakistan memiliki intensi tinggi pada defence dan 

world order interest. Kedua dasar kepentingan nasional Pakistan itu masuk 

kedalam intensitas vital issue dimana kepentingan negara yang mengancam 

negara secara fisik namun masih memiliki waktu untuk melakukan 

perundingan serta meminta bantuan pihak lain. Hal ini menjadi tambahan 

bahwa kepentingan nasional Pakistan bergabung dengan SCO tahun 2017 

merupakan kepentingan yang mengancam fisik negara namun, Pakistan 

masih memiliki waktu untuk memproses kepentingannya bergabung. 

Selanjutnya kepentingan ekonomi Pakistan masuk kedalam intensitas 

kepentingan yang major. Kepentingan ini faktor kompromi Pakistan dalam 

memanifestasikan kepentingan ini menjadi kunci kepentingan ini masuk 

dalam tingkat intensitas yang major. Untuk kepentingan ideologi Pakistan 

penulis menilai intensitas masuk kedalam indikator peripheral issue dimana 
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kepentingan nasional yang bukan merupakan ancaman dari luar ke dalam 

melainkan dari luar kepada warga negara di luar negara. 

Nuecherlein memberikan bantuan matriks dalam menyampaikan 

hasil analisa kepentingan nasional sebuah negara. Hal ini juga diterapkan 

oleh penulis sebagai berikut: 

Tabel 5.3 

Matriks Basic National Interest dan Intensity of Interest115 

Negara: Pakistan Isu: Bergabung menjadi anggota penuh SCO

 

 

 

 

 
115 D. E. Nuechterlein/ Loc. Cit. Hal 251. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini juga sekaligus menjadi jawaban terhadap 

rumusan masalah penulis terhadap analisa kepentingan nasional Pakistan 

bergabung dengan SCO tahun 2017. Rumusan masalah penulis yang sudah 

dituliskan di bab I penelitian ini adalah pertanyaan mengapa Pakistan 

bergabung dengan SCO tahun 2017 terjawab dengan kepentingan nasional 

Pakistan dalam defence dan world order menjadi alasan bergabung dengan 

SCO. Intensitas kepentingan ini juga vital dibanding kedua kepentingan 

sisanya yaitu economic dan ideological yang hanya major issue dan 

peripheral issue. Jadi dapat ditarik kesimpulan yang menjadi alasan 

mengapa Pakistan bergabung adalah kepentingan nasional defence dan 

world order. 

Analisa kepentingan nasional Pakistan bergabung dengan SCO 

tahun 2017 diawali dengan analisa tentang sejarah dari Pakistan dan SCO 

guna mengetahui latar belakang pihak-pihak yang menjadi objek penelitian, 

kemudian dilanjutkan dengan dinamika yang terjadi selama proses Pakistan 

bergabung menjadi observer country di 2005 hingga akhirnya bergabung 

menjadi anggota penuh tahun 2017. Bagian ini menjelaskan bahwa 

dinamika yang terjadi selama proses tersebut sangat wajar dikarenakan 

organisasi ini masih baru dan polarisasi antar Rusia dan Cina sebagai negara 
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besar yang menjadi beberapa negara dari 6 pencetus SCO membuat negara-

negara lainnya menyesuaikan. 

Selanjutnya pada analisa kepentingan nasional Pakistan bergabung 

dengan SCO menggunakan konsep kepentingan nasional Pakistan penulis 

menemukan bahwa kepentingan dasar Pakistan yang paling dominan adalah 

defence kemudian world order interest. Hal ini dikarenakan basic national 

interest ini memiliki intensitas yang tinggi yaitu survival issue untuk 

defence interests dan vital issue untuk world order interest diantara 

kepentingan lain. Untuk defence interest dan world order interest sudah 

sangat jelas bahwa kepentingan ini sangat penting. Pertama, kepentingan 

pertahanan Pakistan yang terganggu karena konflik perbatasan dengan 

India. Konflik ini sangat mengancam kedaulatan Pakistan sebagai sebuah 

negara dan juga mengancam keamanan warga negara Pakistan di wilayah 

tersebut.  

Kedua, berkaitan dengan konflik perbatasan ini juga terdapat 

permasalahan terorisme, ekstrimisme dan separatism yang tumbuh dan 

berkembang di Pakistan. Berimbas pada pandangan dunia internasional dan 

negara-negara disekitar Pakistan dalam menilai negara tersebut. Ditambah 

lagi pasca 9/11 isu ini menjadi sangat sensitive dengan melibatkan salah 

satu kepercayaan besar dikawasan tersebut. Dari kedua kepentingan dasar 

Pakistan ini masuk kedalam intensitas yang vital karena walaupun keduanya 

sama-sama mengancam negara namun masih memiliki waktu untuk 

menyelesaikannya. Untuk permasalahan perbatasan Pakistan masih 
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memiliki waktu untuk meminta bantuan dengan PBB, bernegosiasi dengan 

India yang membuat kepentingan ini masuk kedalam intensitas yang vital. 

Untuk world order interest Pakistan juga masih memiliki waktu untuk 

menyelesaikan permasalahan yang menjadi musuh besar negara-negara di 

SCO. Pakistan masih punya waktu untuk bergabung dengan SCO dan 

memanfaatkan bantuan RATS badan khusus SCO untuk terorisme, 

ekstrimisme dan separatisme. 

Kepentingan ekonomi Pakistan masuk dalam intensitas major issue. 

Hal ini dikarenakan oleh kompromi Pakistan terhadap kepentingan ini. 

Kompromi dalam kepentingan ini adalah Pakistan selalu mengedepankan 

pola komunikasi dan diplomasi untuk kepentingan ini. Kerjasama ekonomi 

bilateral Pakistan dengan negara-negara SCO menjadi bukti bahwa selama 

membangun relasi demi bergabung dengan SCO Pakistan mengedepankan 

diplomasi untuk mencapai tujuannya. Jika kepentingan ekonomi Pakistan 

ini tidak bisa menggunakan jalur tersebut dan harus meminta bantuan pihak 

lain maka kepentingan ini akan masuk kedalam tingkat intensitas yang vital. 

Karena hal ini tidak ada di kepentingan ini maka kepentingan ekonomi 

Pakistan masuk kedalam intensitas major issue. 

Sedangkan kepentingan dasar lainnya yaitu ideological interest 

hanya memiliki tingkat intensitas peripheral issue. Karena kepentingan 

nasional ini menjadi ancaman bagi warga negara atau bisnis yang berada 

diluar Pakistan karena perbedaan ideologi. Tentu saja hal ini tidak menjadi 

masalah yang berarti karena SCO sendiri juga memiliki anggota yang 
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mayoritas beragama islam dan tidak menjadi masalah hingga saat ini. Hal 

ini juga yang menjadikan ideological interest masuk kedalam intensitas 

yang peripheral. 

Kepentingan nasional Pakistan ini menjadi jawaban dari analisa 

kepentingan nasional Pakistan bergabung dengan SCO tahun 2017. Melalui 

proses yang cukup panjang dengan dinamika yang sangat kompleks 

akhirnya Pakistan mampu bergabung menjadi anggota penuh SCO tahun 

2017 setelah berproses sejak 2005 menjadi observer country. Didukung 

dengan analisa kepentingan nasional Pakistan dan intensitasnya penulis 

menyimpulkan bahwa alasan Pakistan bergabung dengan SCO tahun 2017 

adalah defence interest dan world order interest merupakan kepentingan 

nasional Pakistan yang paling dominan dalam kepentingannya bergabung 

dengan SCO tahun 2017. Dominasi kepentingan ini tergambar dalam 

tingkat intensitas kepentingan ini yang paling tinggi diantara yang lainnya 

yaitu vital issue. Untuk kepentingan Pakistan lainnya yaitu economic 

interest juga menjadi salah satu kepentingan nasional Pakistan bergabung 

dengan SCO tahun 2017 namun intensitasnya tidak setinggi dua 

kepentingan sebelumnya. Yang terakhir ideological interest menjadi 

kepentingan nasional Pakistan yang paling rendah yaitu peripheral issue. 

Dengan metode penelitian yang eksplanatif penelitian ini 

menjelaskan sebab-akibat dari sebuah fenomena. Kepentingan nasional 

Pakistan untuk bergabung dengan SCO ini juga merupakan sebab-akibat 

dari sebuah kepentingan negara. Yang menyebabkan kepentingan nasional 
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ini ada adalah basic national interest Pakistan yang sudah dianalisa 

sebelumnya. Kepentingan dasar Pakistan ini menjadi fondasi sebuah negara 

dalam membagi kepentingan nasionalnya. Kemudian akibat dari dasar 

kepentingan nasional terdapat intensity of interest dimana hal ini 

diakibatkan oleh adanya kepentingan dasar sebuah negara dan ditentukan 

tingkat intensitasnya. Tingkat intensitas ini menentukan bagaimana dasar 

kepentingan nasional negara itu dimanifestasikan. 

Penelitian ini juga memiliki kesimpulan yang mampu menambah 

variasi dalam penelitian tentang organisasi SCO dan kepentingan nasional, 

terutama studi terdahulu yang penulis gunakan. Yang pertama, studi 

terdahulu oleh Stephen Aris dengan judul Shanghai Cooperation 

Organization: MAPPING MULTILATERALISM IN TRANSITION NO. 2. 

Penelitian ini mampu menambah variasi penelitian dengan pendekatan yang 

berbeda. Pendekatan multilateralisme yang digunakan oleh Stephen Aris 

yang secara umum membahas tentang banyaknya dimensi yang mungkin 

dikerjakan oleh organisasi ini. Sudut pandang yang berbeda bisa didapatkan 

di penelitian ini yang menggunakan sudut pandang negara yang bergabung 

kedalam SCO. Kedua, Ismael Idrobo: Naval Postgraduate School. Analysis 

of Naval Organization within National Interest: The Case of Colombia. 

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang mengaplikasikan 

kepentingan nasional milik Nuechterlein terhadap kasus kepentingan 

nasional Kolombia. Penelitian penulis mampu menambah studi kasus baru 

dalam studi kepentingan nasional itu dengan studi kasus yang baru di tahun 
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2017. Hal ini membuat peneliti selanjutnya yang akan menggunakan konsep 

ini memiliki referensi yang aktual. 

Penggunaan konsep kepentingan nasional D. E. Nuechterlein juga 

memiliki sisi positif dan negatif. Analisa kepentingan nasional dengan 

menggunakan konsep ini positif karena sudah cukup komprehensif dalam 

menjabarkan kepentingan nasional dasar sebuah negara. Hal ini penulis 

alami dengan mengaplikasikan variabel basic national interest yang 

merupakan kepentingan nasional dasar sebuah negara. 4 sub variabel dari 

Nuechterlein sudah sangat menjelaskan kepentingan dasar sebuah negara. 

Temuan penulis dengan menggunakan konsep ini dalam variabel basic 

national interests sudah menjawab variabel tersebut. Variabel ini lebih 

mudah ditemukan karena akses terhadap sumber data yang memenuhi bisa 

diakses peneliti pada umumnya. Kemudahan ini juga membantu penelitian 

ini yang menggunakan data sekunder. 

 Namun, perlu digarisbawahi ketika menggunakan konsep ini 

peneliti harus bisa mengartikan narasi Nuechterlein pada variabel Intensity 

of Interest. Narasi dari Nuechterlein sangat terpaku pada fenomena tahun-

tahun dimana pada saat konsep ini dibangun tahun 80-90an kepentingan 

masih sangat tradisional yaitu tentang kemampuan negara bertahan hidup 

dari ancaman keamanan. Hal ini membuat narasi untuk intensitas lainnya 

sedikit kurang spesifik. Hal ini yang membuat penggunaan konsep ini akan 

sangat berpengaruh pada sudut pandang peniliti. Dari temuan yang sudah 

disampaikan sebelumnya keseluruhan merupakan intepretasi peneliti 
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terhadap konsep Nuechterlein. Hal ini menjadikan sisi negatif penggunaan 

konsep ini dalam analisa kepentingan nasional sebuah negara. Oleh karena 

itu, improvisasi peneliti dalam pengaplikasian konsep ini sangat diperlukan. 

6.2. Saran 

Dari kesimpulan penelitian diatas penulis memiliki beberapa saran 

untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian mengenai kepentingan nasional merupakan salah 

satu penelitian yang memiliki kesulitan cukup, hal ini 

dikarenakan kepentingan nasional merupakan sesuatu yang 

tidak bisa dikuantifikasi sehingga sedikit sulit menemukan 

standar kuantifikasi dari sebuah fenomena sosial. Namun, 

penelitian ini cukup dibantu dengan banyaknya konsep atau 

teori yang membahas tentang kepentingan nasional. 

2. Data pendukung yang cukup banyak baik berita, jurnal, 

maupun buku harus dimiliki karena sangat membantu dalam 

proses analisa penelitian tentang kepentingan nasional. Data 

ini juga yang bisa digunakan sebagai dasar menjawab semua 

argumentasi yang muncul setelah penelitian ini dibuat.  

3. Konsep D. E. Nuechterlein merupakan konsep yang mudah 

diaplikasikan namun harus dengan bimbingan penuh dari 

dosen pembimbing. Konsep ini juga cukup konfliktual di 

kalangan dosen sehingga harus secara matang 

mempersiapkan jika ingin menggunakan konsep ini. 
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