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Abstrak 

Setelah peristiwa pengeboman gedung Pentagon dan World Trade Centre di 
Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, Pakistan menyatakan 
bergabung dengan Amerika Serikat memerangi terorisme pada tanggal 14 
September 2001. Konsekuensinya, Pakistan harus mengakhiri kerjasamanya 
dengan kelompok-kelompok yang dikategorikan Amerika Serikat sebagai 
kelompok terorisme dan merupakan target dari operasi-operasi Global War on 
Terror. Namun demikian, bukti-bukti menunjukkan bahwa Pakistan melakukan 
double game, yaitu di satu sisi Pakistan membantu operasi-operasi Amerika 
Serikat mengejar target operasinya, tetapi di sisi lain Pakistan masih mendukung 
kelompok-kelompok terorisme yang memiliki sejarah hubungan kerjasama 
dengannya, seperti Afghan Taliban dan Laskar-e-Tayyiba. Dua teori digunakan 
untuk menjelaskan sikap Pakistan tersebut, yaitu Nested Games Theory, dan 
Regional Security Complex Theory. Hipotesis yang diajukan adalah faktor-faktor 
yang menyebabkan Pakistan menerapkan double game dalam GWOT karena 
adanya keterlibatan Pakistan dalam dua sub-games di kawasan regional. Sub-game 
pertama terjadi di arena yang melibatkan Pakistan dan Afghanistan. Pakistan ingin 
Afghanistan dipimpin kembali oleh pemerintah yang bersahabat dengan Pakistan, 
dan tidak menerapkan iredentisme pada etnis Pashtun Pakistan di kawasan Durand 
Line, yaitu Afghan Taliban. Sub-game kedua terjadi di arena yang melibatkan 
Pakistan dan India, yang mana konflik Pakistan-India melibatkan konflik Kashmir, 
serta perebutan pengaruh di Afghanistan setelah rezim Afghan Taliban jatuh pada 
tahun 2001. Jangkauan penelitian adalah tanggal 12 September 2001 hingga 20 
Juli 2011. Untuk mendapatkan hasil analisis yang komprehensif, maka dipaparkan 
pula sejarah singkat pola hubungan persahabatan dan permusuhan Pakistan dengan 
Afghanistan dan Pakistan dengan India sebelum tahun 2001, yang memiliki 
keterkaitan dengan sikap Pakistan menerapkan double game dalam global war on 
terror. Dengan meneliti sub-game pertama dan sub-game kedua, dibuktikan bahwa 
data-data yang ditemukan mendukung hipotesis yang diajukan. 
 

Kata Kunci: Nested Games, Regional Security Complex, Global War on Terror, 
double game, Durand Line, Pashtunistan, Kashmir, Terorisme, Afghan Taliban, 
Pakistan, India, Afghanistan. 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LATAR BELAKANG PAKISTAN.... CAHYANIAR CITRATRI ANDIKA




