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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
I.1 Latar Belakang Masalah  

Menanggapi peristiwa pengeboman gedung World Trade Centre (WTC) 

dan Pentagon di Amerika Serikat (AS) (selanjutnya peristiwa tersebut disebut 

dengan 9/11), Presiden Pakistan, Pervez Musharraf, pada tanggal 12 September 

2001 memberikan pernyataan resmi di televisi bahwa Pakistan bersedia membantu 

AS, “I wish to assure President Bush and the US Government of our unstinted 

cooperation in the fight against terrorism.”1 Menindaklanjuti pernyataan Pakistan, 

pada tanggal 12-13 September 2001, Menteri Luar Negeri Colin Powell bersama 

Wakil Menteri Luar Negeri AS Richard Armitage mengadakan pertemuan dengan 

Kepala Pakistan's Inter-Services Intelligence (ISI),2 Mahmood Ahmad, untuk 

membahas tujuh permintaan khusus AS kepada Pakistan, yang merupakan non-

negotiable ultimatum,3 sehingga Pakistan harus memenuhi permintaan AS. 

Permintaan tersebut meliputi: (1) menghentikan operasi Al-Qaeda4 di perbatasan, 

mencegah pengiriman senjata dari Pakistan, dan mengakhiri seluruh bantuan 

                                                           
1 Diucapkan oleh Pervez Musharraf kepada publik di televisi pada tanggal 12 September 2001. Lihat “Pakistan 

Vows to Help U.S. ‘Pounish’ Attackers,” CNN, (diakses pada 14 Desember 2014), 
http://edition.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/central/09/13/pakistan.support/. 

2 ISI adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1948 di Pakistan, dan memiliki tugas untuk 
mengamankan kepentingan nasional pakistan, mengawasi aktivitas politik negara lain, dan menjaga 
pemerintahan militer di Pakistan. Peran ISI yang meluas hingga di pemerintahan membuat pengaruh yang 
dimilikinya sangat besar sehingga tidak mungkin keputusan negara dibuat tanpa sepengetahuan dan 
keterlibatan ISI. Lihat “Intelligence,” Global Security, (diakses pada 14 Desember 2014), 
http://www.globalsecurity.org/intell/world/pakistan/isi.htm. 

3 Ungkapan ini secara langsung diucapkan oleh Richard Armitage ketika menyebutkan tujuh permintaan AS 
kepada Pakistan untuk menunjukkan bahwa AS tidak berkompromi. Lihat Jyotirmoy Banerjee, 
“International Terorrism: The Counter-Terrorism Military Strategy of United States”, dalam Global 
Terrorism, ed. K.R. Gupta, (New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 2004), 79. 

4 Al-Qaeda merupakan organisasi yang dibentuk oleh Osama bin Laden dan Muhammad Atef pada tahun 1991 
yang mendedikasikan dirinya untuk memerangi pemerintahan non-Islam dengan cara-cara kekerasan. Lihat  
“Al Qaeda,” Frontline, (diakses pada 14 Desember 2014), 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/binladen/who/alqaeda.html.  
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logistik untuk Osama bin Laden, (2) memberikan izin kepada AS menggunakan 

akses udara, laut dan darat untuk melakukan operasi militer dan intelijen yang 

dibutuhkan, (3) memberikan izin kepada seluruh pesawat untuk mendarat di 

Pakistan, (4) kerjasama informasi dengan ISI, (5) secara kontinu mengutuk 

peristiwa 9/11 dan aksi terorisme lainnya yang menyerang negara aliansi AS di 

depan publik, (6) mengakhiri bantuan bahan bakar dan bantuan tentara kepada 

Afghan Taliban, (7) memutus hubungan diplomatik dengan Afghanistan yang 

dipimpin oleh Afghan Taliban.5 Pada tanggal 14 September 2001, Pakistan 

memberitahu AS bahwa Pakistan sanggup memenuhi tujuh permintaan AS.6 Maka, 

sejak saat itu Pakistan menjadi aliansi AS dalam Global War on Terror (GWOT) 

yang diumumkan oleh Bush pada tanggal 20 September 2001.  

Dalam operasi GWOT, Osama Bin Laden beserta Al-Qaeda menjadi target 

utama AS karena diyakini sebagai pelaku pengeboman 9/11, sementara Afghan 

Taliban7 yang kala itu menjadi rezim penguasa di Afghanistan, turut diincar oleh 

AS karena menolak menyerahkan Osama bin Laden.  Keputusan Pakistan untuk 

bergabung dalam GWOT mengejutkan dunia internasional, karena Pakistan adalah 

salah satu dari tiga negara yang memberi pengakuan dan dukungan kepada rezim 

Afghan Taliban di Afghanistan sejak tahun 1996.8 Dukungan tersebut didasari oleh 

beberapa tujuan yaitu: (1) Pakistan ingin menjadikan Afghanistan sebagai jalur 

perdagangan, saluran energi dan minyak dari Asia Tengah, (2) adanya India 

sebagai musuh yang secara geografis berbatasan langsung dengan Pakistan, 

                                                           
5 United State Departement of State, cable,  Deputy Secretary Armitage’s Meeting with General Mahmud: 

Actions and Support Expected of Pakistan in Fight Against Terrorism, rahasia, 14 September 2001, (diakses 
pada 20 Desember 2014), http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB325/doc05.pdf. 

6 United State Department of State, cable, Musharraf Accepts the Seven Point, rahasia, 14 September 2001, 
pdf (diakses pada 20 Desember 2014), http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB358a/doc08. 

7 Disebut sebagai Afghan Taliban untuk membedakan dengan kelompok terorisme baru yang muncul setelah 
9/11 di Pakistan, yang juga menggunakan nama Taliban.  

8 Negara lain yang mendukung pemerintahan Afghan Taliban di Afghanistan adalah Arab Saudi, dan Uni 
Emirat Arab. Lihat Zachary Laub, “The Taliban in Afghanistan,” Council on Foreign Relations, 4 Juli 2014, 
(diakses pada 20 September 2014), http://www.cfr.org/afghanistan/taliban-afghanistan/p10551.  
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sehingga Pakistan merasa perlu untuk mengamankan perbatasan baratnya, yaitu 

dengan menjalin hubungan baik dengan Afghanistan,9 (3) Pakistan berharap 

Afghanistan mendukung Pakistan dalam konflik-konflik Pakistan-India, seperti 

konflik Kashmir, (4) Afghan Taliban dengan mayoritas etnis Pashtun yang 

berkembang dari wilayah FATA Pakistan, yang juga merupakan kawasan 

mayoritas Pashtun, diharapkan dapat membantu Pakistan memperoleh hubungan 

yang positif dengan Afghanistan karena sebelum kehadiran Afghan Taliban, 

Afghanistan menerapkan kebijakan iredentisme yang mendukung Pashtun Pakistan 

untuk melepaskan diri dari Pakistan, (5) harapan adanya pengakuan Afghanistan 

terhadap Durand Line10 sebagai perbatasan internasional.11  

Keinginan yang hendak diwujudkan Pakistan melalui Afghan Taliban 

tersebut tidak mengherankan, mengingat hubungan Pakistan dengan pemerintahan 

Afghanistan sebelumnya tidak terlalu baik.12 Kesuksesan Afghan Taliban 

menguasai Afghanistan tidak terlepas dari peran Pakistan yan memberi bantuan 

melalui ISI berupa pasokan uang, senjata, dan para ahli, mampu mengatasi 

berbagai halangan dalam mencapai kekuasaan. Pelatihan-pelatihan militer juga 

difasilitasi oleh Pakistan untuk menghasilkan kader-kader baru.13 

AS membutuhkan Pakistan dalam GWOT didasarkan pada faktor geografis 

Pakistan yang berbatasan langsung dengan Afghanistan, memiliki sejarah historis 

yang saling berkaitan, dan memiliki banyak informasi tentang Afghan Taliban 

                                                           
9 Moeed Yusuf, Decoding Pakistan Strategic Shift in Afghanistan (Sweden: Stockholm International Peace 

Research Institute, 2013), 5.  
10Durand Line adalah daerah perbatasan antara Pakistan dengan Afghanistan yang diduduki oleh mayoritas 

etnis Pashtun. Lihat Arwin Dahi, “Why The Durand Line Matters,” The Diplomat, 21 Februari 2014, 
(diakses pada 20 September 2014), http://thediplomat.com/2014/02/why-the-durand-line-matters/. 

11Jamal Shah, “September 11, 2001 and Change in Pakistan’s Foreign Policy,” American International 
Journal of Contemporary Research 3, no.1 (2013): 101. 

12 Penjelasan lebih jauh dibahas pada Bab 2. 
13 Umbreen Javaid dan Qamar Fatima, “An Analytical Study of Pakistan’s Policy Toward Afghanistan Before 

the Taliban’s Rise,” Journal of Political Studies 20, no.2 (2013): 60. 
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melalui ISI.14 Untuk pertama kalinya sejak isu nuklir merenggangkan hubungan 

kedua negara, 9/11 membuat AS dan Pakistan membuka kontak kerjasama. Untuk 

memperlancar kerjasama, Pakistan meminta bantuan-bantuan kepada AS untuk 

membasmi terorisme.15 Pada bulan Oktober 2001, George W. Bush 

mengumumkan AS memberikan bantuan militer, bantuan ekonomi, serta 

pencabutan sanksi yang diberikan sebelumnya oleh AS karena kepemilikan nuklir 

dan aksi kudeta oleh Musharraf melalui Glenn Amendement tahun 1990, Pressler 

Amendment tahun 1998, dan Foreign Appropriations Act Section 508 tahun 

1999.16 Akibat sanksi-sanksi dan hutang luar negeri, hingga tahun 2001, 60 persen 

pendapatan negara digunakan untuk membayar hutang luar negeri Pakistan.17 Di 

bawah ini adalah grafik yang menunjukkan jumlah bantuan yang diterima oleh 

Pakistan dari AS, dan dapat dilihat bahwa pencabutan sanksi-sanksi AS, 

meningkatkan bantuan secara signifikan bagi kebutuhan ekonomi dan militer 

Pakistan.   

                                                           
14Shanthie D’Souza, “US-Pakistan Counter-Terrorism Cooperation: Dynamics and Challenges,” Strategic 

Analysis 30, no.3 (2006): 526. 
15United State Department of State, Musharraf Accepts the Seven Point. 
16Subodth Atal, “Extremist, Nuclear Pakistan an Emerging Threat”, Policy Analysis, no.472 (2003): 6. 

(Penjelasan lebih lanjut dibahas di Bab II). 
17Pakistan. Ministry of Finance, “External Debt and Liabilities,” 2007, (diakses pada 31 Oktober 2014) 

http://www.finance.gov.pk/survey/chapters/10-exter_d.pdf.  
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Gambar I.1 Grafik Jumlah Bantuan yang Diberikan AS kepada Pakistan sejak 

1951-2010  

 
Sumber: US Overseas Loans and Grants: Obligations and Loan Authorizations, 2011. 

 

Setelah Pakistan bergabung dalam GWOT, maka seharusnya Pakistan 

mengakhiri hubungannya dengan kelompok terorisme manapun, namun ditemukan 

bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pakistan memainkan double game.18 Di 

depan publik, Pakistan menyatakan diri sebagai aliansi AS dan mengutuk 

terorisme, tetapi Pakistan juga masih memberikan dukungan kepada kelompok-

kelompok tertentu yang juga dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh AS, dan 

menjadi target operasi dalam GWOT. Untuk menunjukkan kepada dunia 

                                                           
18

 Double game merupakan istilah yang digunakan oleh Afghanistan, Amerika Serikat, dan juga media massa 
untuk menyebutkan kecenderungan sikap Pakistan dalam GWOT. Selain double game, istilah lain yang juga 
kerap kali digunakan adalah double-dealing. Lihat “Karzai Accuses Pakistan of ‘Double Game’ Over 
Militants,” BBC, 3 Oktober 2011,  (diakses pada 15 Juni 2015), http://www.bbc.com/news/world-south-asia-
15154497; “Bin Laden’s Proximity to Pakistani Army Base Raises Questions,” The Jounral.ie, 3 Mei 2011, 
(diakses pada 15 Juni 2015), http://www.thejournal.ie/bin-ladens-proximity-to-pakistani-army-base-raises-
questions-130062-May2011/; Stanley Kurtz, “Pakistan Votes ‘No’ on the War on Terror,” 2008, (diakses 
pada 10 Maret 2015), http://www.nationalreview.com/article/223711/pakistan-votes-no-war-terror-stanley-
kurtz.    
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internasional bahwa Pakistan menjalankan perannya sebagai aliansi AS dalam 

GWOT, Pakistan menjalankan operasi-operasi yang target utamanya merupakan 

simpatisan Afghan Taliban dan Al-Qaeda, seperti Tehrik-e-Taliban (TTP), dan 

anggota Al-Qaeda yang tidak memiliki kedekatan khusus dengan Pakistan.19 

Sebaliknya, perlakuan khusus diterima oleh kelompok-kelompok yang membantu 

pemberontakan dan perlawanan terhadap India di Jammu-Kashmir (berikutnya 

hanya akan disebut Kashmir).20 Sebenarnya, India sudah menghadapi masalah 

darin aktivitas kelompok-kelompok terorisme di Kashmir sejak tahun 1990-an, 

namun saat itu permasalahan hanya dibahas secara bilateral antara India dan 

Pakistan. Setelah peristiwa 9/11 secara otomatis kelompok teroris yang beroperasi 

di wilayah India akhirnya juga menjadi sorotan AS. Pengeboman gedung parlemen 

di India pada tanggal 13 Desember 2001 sempat membuat AS meminta Pakistan 

untuk melakukan langkah tegas terhadap kelompok-kelompok tersebut. Pakistan 

menyetujui, tetapi Lashkar-e-Tayiba (LeT), salah satu kelompok utama yang 

terlibat dalam pemberontakan di India, tidak ditumpas oleh Pakistan, melainkan 

hanya diberi arahan untuk merubah metode yang diterapkan sesuai dengan 

ketentuan Pakistan.21 Pengeboman yang menargetkan India tetap terjadi di tahun-

tahun berikutnya. Pakistan berupaya mengamankan kelompok-kelompok tersebut 

dari serangan langsung AS, yang menunjukkan bahwa meskipun Pakistan terikat 

dalam agenda GWOT, terdapat permasalah bilateral antara Pakistan dengan India 

yang tidak dapat dikesampingkan. 

                                                           
19“ LeJ Chief Malik Ishaq Arrested from Hometown,” Pakistan Ki Awaz, 23 Februari 2013, (diakses pada  22 

Februari 2015), http://www.aaj.tv/2013/02/lej-chief-malik-ishaq-arrested-from-home-town/. 
20Chairul Aftah, “Studi Tentang Posisi Kashmir dalam Hubungan India-Pakistan,” Jurnal Sosial-Politika 6, 

no.11 (2005): 18  
21Ashley J. Tellis, Pakistan and the War on Terror Conflicted Goals, Compromised Performance, 

(Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2008), 9. 
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Perlakuan istimewa juga diterima oleh Afghan Taliban. Ketika Pakistan 

bergabung dalam GWOT, Pakistan tidak menjalankan peran yang dijanjikannya 

kepada AS. Pakistan memberikan perlindungan kepada Afghan Taliban dan 

kelompok teroris lainnya yang bekerja sama dengan Afghan Taliban. Pada bulan 

Desember 2001, Duta Besar Afghan Taliban untuk Pakistan, Abdul Salam Zaeef 

mengatakan bahwa ia diminta untuk menemui pemimpin ISI saat itu, Mahmood 

Ahmad. Mahmood Ahmad mengatakan kepada Zaeef, “We are still with you, 

we’ll support you in Jihad as we helped Jihad in the past.”22 Salah satu komandan 

militer Afghan Taliban, Mullah Azizullah, menambahkan bahwa Pakistan 

mengirimkan bantuan pesawat untuk anggota senior Al-Qaeda, dan Afghan 

Taliban yang hendak melarikan diri dari Afghanistan.23 Bagi mereka yang 

melarikan diri dengan menggunakan jalur darat, tidak ditemukan kesulitan untuk 

melintasi perbatasan, seperti yang disampaikan oleh Komandan Tingkat Menengah 

Afghan Taliban, Mullah Qaseem: 

We all wanted to retreat safely. We went to a place with safety 
from bombardment. We escaped to Pakistan. We had no problem 
at the border...The police were not arreseting or jailing the Afghan 
when they saw us... Pakistan plays a significant role. First they 
support us by providing a place to hide which is really important. 
Secondly they provide us with weapons.. We feel safe in Pakistan 
when we’re doing in Afghanistan.24  

 

Dengan demikian, dapat dinilai pula bahwa Afghan Taliban memiliki peran 

penting bagi kepentingan Pakistan sehingga eksistensinya berusaha dijaga oleh 

Pakistan. Bantuan Pakistan kepada Afghan Taliban semakin meningkat ketika 

                                                           
22 Backlash,. film dokumenter, dinarasikan oleh Samuel West, 2011, BBC.  
23 Backlash. 
24 Backlash. 
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aliansi India di Afghanistan, Northern Alliance,25 dipercaya oleh AS untuk 

kembali berkuasa di Afghanistan. Apabila pemerintahan dikuasai oleh Northern 

Alliance, Pakistan khawatir pengaruh Pakistan akan semakin berkurang dan 

pengaruh India semakin meningkat di Afghanistan.26 Awalnya Pakistan mengelak 

atas tuduhan yang diberikan oleh negara-negara lain seperti Afghanistan bahwa 

Pakistan mendukung terorisme, namun pada tahun 2008, ketika kedua negara 

mengadakan peace jirga,27 Musharraf mengakui bahwa terdapat dukungan dari sisi 

Pakistan terhadap kelompok terorisme, “There is no doubt Afghan militants are 

supported from Pakistan soil. The problem that you have in your region is because 

support is provided from our side.”28  

 Pemilihan target yang selektif, dan masih ditemukannya aktivitas terorisme 

di Afghanistan, Kashmir, dan India semakin mempertanyakan kinerja Pakistan 

dalam GWOT sebagai frontline state.  Dengan agen intel masing-masing negara, 

India dan Afghanistan kerap menemukan bahwa pelaku aksi terorisme di dalam 

teritorinya sebelumnya telah melintasi perbatasan dari Pakistan, dan/atau memiliki 

keterkaitan dengan Pakistan.29 Afghan Taliban dan Al-Qaeda yang berhasil 

melarikan diri ke Pakistan dan membangun kekuatan kembali, pelaku 

pemberontakan yang ditemukan melintasi perbatasan dari Pakistan ke Afghanistan 

dan India, menjadi contoh peristiwa-peristiwa yang mendukung kecurigaan bahwa 

Pakistan memiliki kepentingan-kepentingan lain dibalik peran yang seharusnya 

dijalankan sebagai sekutu AS menumpas terorisme. Dengan demikian, urgensi 
                                                           
25“Afghanistan : Background on the Anti-Taliban Group, Northern Alliance,” UNHCR The UN Refugee 

Agency, (diakses pada 31 Oktober 2014) http://www.refworld.org/docid/3ae6a6a7c.html. 
26William Dalrymple, “A Deadly Triangle Afghanistan, Pakistan & India,” The Brookings Essay, 25 Juni 

2013, (diakses pada 28 April 2015), http://www.brookings.edu/research/essays/2013/deadly-triangle-
afghanistan-pakistan-india-c. 

27 Jirga merupakan struktur dalam budaya Pashtunwali yang diterapkan untuk membahas masalah-masalah 
terutama dalam masa krisis dan mencari solusi penyelesaiannya. Lihat Taimoor Shah dan Carlotta Gall, 
“Afghan Rebels Find a Haven in Pakistan, Musharraf Says,” The New York Times,12 Agustus 2007, (diakses 
pada 12 April 2015), http://www.nytimes.com/2007/08/12/world/asia/12cnd-afghan.html?_r=0. 

28 Shah dan Gall, “Afghan Rebels Find a Haven”. 
29 Penjelasan lebih lanjut terdapat di Bab II dan Bab III. 
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penelitianan ini terletak pada kepentingan-kepentingan lain Pakistan yang 

mendorong Pakistan untuk menerapkan double game dengan tetap mendukung 

kelompok terorisme30  dalam GWOT.  

  

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan 

adalah mengapa Pakistan menerapkan double game dalam GWOT?  

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian ini diketahui: 

1. Dinamika kawasan yang mempengaruhi Pakistan untuk memainkan 

peran double game dalam GWOT. 

2. Kemunculan terorisme di Asia Selatan dan keterkaitannya dengan 

kepentingan nasional Pakistan. 

3. Sejarah konflik antara Pakistan-Afghansitan, serta Pakistan-India.  

4. Peran AS terhadap dinamika hubungan Pakistan-Afghanistan dan 

Pakistan-India. 

 

I.4 Kerangka Pemikiran 

Keamanan merupakan suatu hal yang saling berkaitan, sehingga 

keamanan nasional suatu negara tidak dapat terlepas dari keterkaitannya 

bagaimana keamanan tersebut berkaitan dengan negara lain dan menimbulkan pola 

                                                           
30Yang dimaksud dengan kelompok terorisme yang didukung oleh Pakistan dalam penelitian ini hanyalah 

kelompok-kelompok terorisme yang memiliki keterlibatan dengan kepentingan nasional Pakistan.  
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yang interdependen.31 Oleh sebab itu, penelitian ini dipusatkan pada sistem 

internasional, sehingga perhatian difokuskan pada variabel eksternal yang 

berpengaruh kepada perilaku negara yang diamati.32 Dengan berfokus pada sistem, 

diketahui bagaimana pola interaksi antar negara di dalam suatu sistem, dan dari 

pola-pola tersebut, dapat ditariklah generalisasi. Kepentingan nasional menurut 

Joseph Frankel merupakan sebagai keseluruhan nilai yang hendak ditegakkan oleh 

suatu negara.33 Kepentingan nasional merupakan petunjuk dasar kebijakan luar 

negeri yang ditetapkan oleh negara, dan seperti sinyal yang mememerintahkan 

kepada pemimpin negara kapan dan bagaimana harus beritndak. Kepentingan 

nasional secara umum menurut level analisis sistem internasional dapat berupa (1) 

keamanan dan integrasi teritori negara, (2) ekonomi dan kesejahteraan negara 

secara keseluruhan, (3) kedaulatan/kemerdekaan negara dari dominasi negara 

lain.34   

 

I.4.1 Game Theory - Nested Games Framework 

Apabila menganalisis sikap double game Pakistan dalam GWOT hanya 

dengan meninjau dari segi hubungan AS-Pakistan saja, maka seolah-olah tindakan 

Pakistan tidak rasional, karena sebagai aliansi GWOT, Pakistan justru melakukan 

tindakan yang menghambat keberhasilan GWOT itu sendiri.  Sementara itu, 

menurut Game Theory, aktor selalu bertindak rasional. Aktor yang bertindak 

rasional artinya, aktor selalu berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dan 

meminimalkan kerugian ditengah kondisi yang tidak menentu, yang membuat 

                                                           
31Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War 

Era, (Colchester: European Consortium for Political Research Press, 2008), 157. 
32R. Soeprapto, Hubungan Internasional Sistem, Interaksi dan Perilaku, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1997), 196. 
33 Soeprapto, Hubungan Internasional Sistem. 144. 
34Rusell Bova, How the World Works: A Brief Survey of International Relations, (Pennsylvania: Longman, 

2009), 74. 
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aktor harus memprediksi tindakan lawan.35 Dalam hubungan internasional, aksi 

aktor mempengaruhi aktor lainnya.  

Game Theory memiliki bermacam-macam pengembangan, dan salah satu 

pengembangan dari pemikiran Game Theory adalah Nested Games yang 

diperkenalkan oleh George Tsebelis.36 Tsebelis mengatakan, apabila dalam suatu 

kasus aktor dinilai tidak bersikap rasional terhadap pilihan sikap yang 

dilakukannya, maka artinya peneliti hanya memfokuskan penelitiannya dalam satu 

permainan, sedangkan aktor yang diteliti terlibat dalam jaringan permainan, yang 

disebut nested games. Nested Games menurut Tsebelis adalah: 

 

 A way of transplanting context into game theory. In fact, instead of 
assuming that people play games in a vacuum, it shows that these games are 
embedded in some higher-order network. In my approach this higher order 
game determines the payoffs of the players. Parties therefore find 
themselves in situation where their payoffs vary according to the specific 
balance of forces between coalitions, and have to choose strategies that will 
have implications for the balance of forces both within each coalition and 
between coalitions.37

  

 

Berdasarkan penjelasan Tsebelis, aktor tidak hanya terlibat dalam sebuah 

permainan, melainkan dalam beberapa permainan di waktu yang bersamaan. 

Dengan demikian, analisis juga perlu dilakukan pada sub-games, yaitu permainan 

yang dijalankan oleh aktor di arena lain, namun masih berkaitan pada permainan 

utama. Sub-games mempengaruhi bagaimana permainan utama berlangsung. 

Seluruh sub-games tidak harus muncul di saat yang bersamaan, dan aktor-aktor 

                                                           
35Malvina Tema, “Basic Assumptions in Game Theory and International Relations,” International Relations 

Quarterly 5, no.1 (2014): 2. 
36Nested Games merupakan istilah yang diberikan pada teori yang dicetuskannya, dan secara lengkap 

dijabarkan didalam tulisannya, Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics pada tahun 1991.  
37George Tsebelis, Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics, (London: University of 

California, Ltd., 1990), 245. 
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yang terlibat dapat ditemukan dalam lebih dari satu sub-game.38 Dalam konteks 

Pakistan contohnya, Afghanistan dapat hadir dalam dua arena yang berbeda. 

Ketika membahas terorisme yang berkembang aktif di Pakistan, maka pembahasan 

menyinggung masalah Talibanisasi39 yang terjadi di Pakistan setelah peristiwa 

9/11. Apabila membahas arti penting Afghanistan dalam kompetisi India dan 

Pakistan, maka pembahasan berkaitan dengan arena regional, di mana Afghanistan 

menjadi arena perebutan kekuasaan antara India dan Pakistan. Ketika kedua sub-

games dikaitkan dengan permainan utama dalam kerangka yang lebih besar, 

nampak bahwa sub-games mempengaruhi bagaimana permainan utama 

berlangsung. 

 

I.4.2 Regional Security Complex Theory (RSCT) 

Regional Security Complex Theory (RSCT) merupakan istilah yang diambil 

dari tulisan “Regions and Powers: The Structure of International Security”  karya 

Barry Buzan dan Ole Wæver tahun 2003.40 Menurut Buzan, RSCT adalah: 

 

 A distinct and significant subsystem of security relations exist[ing] 
among a set of states whose fate is that they have been locked into 
geographical proximity with each other... whose primary security 
concerns link together sufficiently closely that their national 
securities cannot realistically be considered apart from one another.41  
 
 
 
Level regional menjadi fokus utamanya, karena konsep RSCT sendiri 

didasari oleh keyakinan Buzan bahwa sebagian besar ancaman politik dan 

                                                           
38 Tsebelis, Nested Games, 246. 
39Talibanisasi merujuk pada proses politik dan sosial  yang meniru atau mengimitasi sistem politik, gaya 

hidup, dan aturan hukum berdasarkan sistem Afghan Taliban di Afghanistan. Lihat Wang Lian, 
“Talibanization in the Tribal Areas of Pakistan,” Journal  of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) 4, 
no.1, (2010): 76.  

40Osman Siddique, Rational Irrationality: Analysis of Pakistan’s Seemingly Irrational Double Game in 
Afghanistan, (Tyrkk: Universitetet i Oslo, 2013), 44. 

41 Buzan, People, States and Fear, 186-187. 
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keamanan paling mudah datang dari jarak dekat.42 Insecurity diciptakan dari 

negara yang secara geografis berdekatan, atau dengan kata lain, berasal dari negara 

tetangga. Kompleksitas dalam konteks RSCT didefinisikan sebagai “Interpretation 

of who is actually interconnected in terms of security interaction.”43 Maka, faktor 

utama yang menentukan kompleksitas dalam RSCT adalah hadirnya persepsi 

ancaman atau ketakutan yang saling dirasakan oleh negara-negara yang saling 

berinteraksi. Ancaman atau ketakutan tersebut dapat ditelusuri melalui pola 

hubungan yang terbentuk antar dua negara, baik itu bermusuhan, maupun 

bersahabat. Isu tidak lagi hanya ditekankan pada masalah kapabilitas militer, tetapi 

juga pada isu-isu lain yang mengalami sekuritisasi.44 Oleh sebab itu, masalah 

sosial, politik, ekonomi, dan isu-isu non militer lainnya dapat dilibatkan dalam 

analisis selama memiliki relevansi dengan kasus. Untuk menggunakan RSCT, 

analisis kasus harus memenuhi empat kriteria, yaitu (1) konflik difokuskan pada 

konteks regional, (2) RSCT menekankan pada struktur sosial yang meliputi pola 

hubungan persahabatan (amity) dan permusuhan (enmity) antar negera dari 

sejarahnya dan bagaimana persepsi masing-masing negara terbentuk dari interaksi 

tersebut, (3) terdapat dua atau lebih negara yang terlibat, (4) distribusi power, yang 

mana kehadiran negara yang memiliki kapabilitas lebih besar dari negara lainnya 

harus hadir dalam kasus yang dianalisis.45 

 RSCT dipilih untuk menentukan aktor-aktor lain disekitar Pakistan yang 

memiliki pengaruh besar bagi keamanan Pakistan. Karena Pakistan terletak di Asia 

                                                           
42Barry Buzan dan Ole Wæver, Regions and Powers: The Structure of International Security, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2003): 16. 
43Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap De Wilde, Security: A New Framework of Analysis, (Boulder CO: 

Lynne Rienner Publishers, 1998), 34. 
44Sekuritisasi merupakan konsep yang juga dihadirkan oleh Buzan yang menjelaskan bahwa aktor keamanan 

memiliki kekuatan diskursif dan politik untuk membuat suatu isu non-militer menjadi isu ekamanan. Lihat 
Barry Buzan dan Lene Hansen, The Evolution of International Security Studies, (New York: Cambrdige 
University Press, 2009), 213. 

45 Buzan dan Hansen, The Evolution of International Security, 213. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI LATAR BELAKANG PAKISTAN.... CAHYANIAR CITRATRI ANDIKA



14 
 

Selatan, maka Pakistan merupakan bagian dari South Asian Regional Security 

Complex (SARSC). Buzan pernah melakukan penelitian terhadap kawasan Asia 

Selatan, dan memaparkan bahwa Pakistan, India dan Afghanistan merupakan tiga 

pemain utama dalam kawasan yang memiliki pengaruh besar bagi satu sama lain 

dibanding negara-negara lain di kawasan, seperti Sri Lanka dan Maladewa. India 

menjadi pemain dengan kapabilitas terbesar dibanding kedua negara lainnya baik 

dari segi ekonomi maupun militer.46  

Masalah perbedaan etnis, agama, dan politik menjadi sumber masalah 

antara Pakistan, India dan Afghanistan. Ketiga hal tersebut menjadi kunci yang 

menghubungkan dimensi domestik dan regional dalam SARSC.47 Sebagai contoh, 

Afghanistan yang menerapkan politisasi etnis menjadi sumber konflik dengan 

Pakistan. Pakistan yang melakukan politisasi agama menimbulkan konflik dengan 

India. Dengan efek spillover dari masalah etnis dan agama dari satu negara dengan 

negara lain, maka India, Pakistan, dan Afghanistan akan cenderung menentukan 

langkah yang berkaitan dengan keamanannya berdasarkan persepsi ancaman yang 

timbul dari satu sama lain.  

 

 Berdasarkan penjabaran-penjabaran diatas, analisis dilakukan di level 

sistem internasional, khususnya dalam kerangka regional yang berfokus pada 

keamanan dan integrasi teritori negara, kedaulatan negara dari dominasi negara 

lain, dan ekonomi.48 Sejarah hubungan antar negara juga diteliti untuk melihat pola 

hubungan amity dan/atau enmity. Bagi Pakistan, maka negara-negara tetangganya, 

Afghanistan dan India memiliki peranan yang signifikan dalam keamanan nasional 

                                                           
46Barry Buzan, “The South Asian Security Complex in a Decentering World Order: Reconsidering Regions 

and Powers Ten Years On,” International Studies 25, no.3 (2011): 5. 
47 Buzan, “The South Asian Security Complex,”: 5. 
48Rusell Bova, How the World Works: A Brief Survey of International Relations, (Pennsylvania: Longman, 

2009), 74. 
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Pakistan. Permainan utama, atau dalam kasus ini adalah hubungan kerjasama 

Pakistan dan AS dalam GWOT menjadi variabel dependen.  Sementara sub-games 

yaitu permainan antara Pakistan dengan India, dan Pakistan dengan Afghanistan 

menjadi variabel independen. Sesuai dengan pemikiran Tsebelis, analisis secara 

menyeluruh dilakukan pada seluruh arena sub-games, untuk membuktikan bahwa 

sub-games memiliki pengaruh terhadap permainan utama, sehingga Pakistan 

melakukan double game untuk memperoleh dan menyeimbangkan keuntungan 

disetiap permainan yang melibatkannya.    

 

I.5 Hipotesis 

 Faktor-faktor yang menyebabkan Pakistan menerapkan double game dalam 

GWOT adalah 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.  

 

I.6 Metodologi Penelitian 

I.6.1 Operasionalisasi Konsep  

I.6.1.1 Terorisme 

Terorisme merupakan suatu aktivitas yang dilancarkan sebagai upaya untuk 

mengkomunikasikan atau mengekspresikan keinginan kelompok tertentu dengan 
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menggunakan kekerasan yang destruktif dan menciptakan ketakutan.49 Aksi-aksi 

terorisme biasanya memiliki tujuan politik, agama, ataupun ideologi.50 Walter 

Laqueur, seorang ahli studi terorisme mengatakan bahwa kini, terdapat 

karakteristik terorisme mengalami suatu transformasi yang radikal.51 Terorisme 

konvensional memilih target secara selektif, dan lebih bersifat sekuler dalam 

tujuannya. Sementara itu, terorisme modern tidak mengenal diskriminasi dalam 

target, dan fanatisme agama menjadi salah satu pendorong besar bagi pelaku untuk 

melaksanakan aksi terorisme. Karakteristik baru dalam terorisme modern 

ditunjukkan pula dengan kebersediaan pelaku untuk melakukan jalan kekerasan 

yang ekstrim seperti melakukan bom bunuh diri. Laqueur menambahkan, bahwa 

perubahan paradigma dari konvensional ke modern mulai terjadi sejak tahun 1990-

an, yang ditandai dengan pengeboman WTC di New York pada tahun 1993.52 

Dalam terorisme modern, pelaku tidak memiliki fleksibilitas untuk menerima, dan 

berkoeksistensi dengan mereka yang memiliki cara hidup yang berbeda dengan 

keyakinan pelaku.   

Peristiwa 9/11 merupakan contoh dari aktivitas kelompok terorisme 

modern, yang memicu AS untuk menjalankan kebijakan GWOT. Tujuan dari 

kebijakan tersebut adalah untuk menghentikan serangan terorisme yang 

menargetkan AS, warga negara AS, kepentingan AS, negara-negara sahabat AS, 

dan untuk menciptakan kondisi internasional yang tidak mendukung 

keberlangsungan kelompok terorisme beserta rezim-rezim pendukungnya.53  

Kelompok terorisme modern yang menjadi target AS yang difokuskan dalam 

                                                           
49Umbreen Javaid dan Zulfiqar Ali, “War on Terror Partnership: Problems and Prospects for Pakistan,” 

Journal of Political Studies  20, no.1 (2013): 51  
50Jonathan Matusitz, Terrorism and Communication, (California: SAGE Publication Inc., 2013), 4. 
51 Matusitz, Terrorism and Communication, 11. 
52 Matusitz, Terrorism and Communication, 11. 
53“National Strategy for Combating Terrorism,” CIA Report, (2003), (diakses pada 7 Juli 2015), 

https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/Counter_Terrorism_Strategy.pdf. 
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penelitian ini dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama adalah kelompok-

kelompok yang diberi dukungan oleh Pakistan untuk menguasai Afghanistan.54 

Mereka menunjukkan penolakan terhadap AS dan aliansinya yang menginvasi 

Afghanistan, serta pemerintahan baru di Afghanistan yang dipandang sebagai 

sekutu AS. Kelompok-kelompok yang tergolong dalam jenis tersebut contohnya 

Afghan Taliban dan Gulbuddin Hikmatyar. Kelompok terorisme yang kedua 

berkaitan dengan konflik Kashmir. Kelompok-kelompok terorisme tersebut, 

seperti LeT, memperoleh bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari 

Pakistan untuk memerdekakan muslim dari India.55 Kelompok terorisme yang 

ketiga melibatkan dimensi domestik yang muncul sebagai wujud kekecewaan 

simpatisan Afghan Taliban terhadap Pakistan yang mendukung GWOT.56 

  

I.6.1.2 Iredentisme  

Istilah iredentimse pertama kali digunakan pada pertengahan abad-19, 

ketika suatu kawasan dengan penduduk berbahasa Italia berada di bawah 

pemerintahan Austria. Setelah berhasil melakukan unifikasi, Italia kemudian 

berjuang melawan Austria untuk menganeksasi wilayah-wilayah dengan penduduk 

berbahasa Italia. Iredentisme kerap kali disamakan dengan separatisme, sementara 

sebenarnya terdapat perbedaan di antara dua istilah tersebut.57 Dalam separatisme, 

suatu kelompok ingin terpisah atau merdeka dari negara di mana mereka bertempat 

tinggal. Konflik separatisme muncul ketika klaim kelompok tersebut ditolak oleh 

negara yang memiliki otoritas. Persamaan antara iredentimse dan separatisme 

terletak pada ancamannya terhadap integrasi teritori negara. 
                                                           
54Stephen Philip Cohen, “With Allies Like This: Pakistan and the War on Terrorism,” dalam A Practical 

Guide to Winning the War on Terrorism, ed. Adam Garfinkle, (Stanford, CA: Hoover Press, 2004): 103.  
55 Cohen, “With Allies Like This,” 103. 
56 Cohen, “With Allies Like This,” 104. 
57Gigi Gokcek, “Irredentism Versus Secessionism: The Potential for International Conflict,” dipresentasikan 

pada Western Political Science Association Annual Conference San Francisco, California, 1-3 April 2010.  
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 Berbeda dengan separatisme yang dilakukan oleh aktor non-negara, 

iredentisme dilakukan oleh negara. Iredentisme pada umumnya mengacu pada 

upaya politik untuk mempersatukan seluruh populasi dengan etnis atau agama 

tertentu yang tersebar di negara-negara yang berbeda.58 Menurut Donald Horowitz, 

klaim iredentis dapat terbagi ke dalam dua tipe, yaitu: (1) “The attempt to detach 

land and people from one state in order to incorporate them in another,” (2) “the 

attempt to detach land and people divided among more than one state in order to 

incorporate them in a single new state.”59 Iredentisme dapat muncul karena adanya 

motivasi untuk meningkatkan power dan berekspansi, atau keinginan untuk 

mendestabilisasi negara lawan. Selain itu, adanya afinitas karena hubungan 

kekerabatan, perasaan takut terhadap negara musuh atau yang dipandang 

berpotensi sebagai musuh juga dapat menjadi pemicu iredentisme.60  

Masalah iredentisme ditemukan dalam hubungan Pakistan-Afghansitan, 

maupun Pakistan-India. Konflik iredentisme Pakistan-Afghanistan terjadi di 

wilayah Durand Line yang diupayakan oleh Afghanistan untuk dapat terlepas dari 

Pakistan.61 Konflik iredentis antara Pakistan-India terjadi di wilayah Kashmir, 

yang mana Pakistan ingin agar populasi Muslim di Kashmir terlepas dari 

kekuasaan India, padahal pemerintah Kashmir telah menandatangani Instrument of 

Accession dengan India pada tahun 1947.62 Afghanistan sebagai negara iredentis 

dalam hubungan Afghanistan-Pakistan menerapkan kebijakan-kebijakan yang 

ofensif terhadap Pakistan, seperti pemberian dukungan terhadap kelompok anti-

Pakistan. Pakistan sebagai negara iredentis dalam hubungan Pakistan-India, juga 

                                                           
58 Gokcek, “Irrdentism Versus Secessionism.” 
59Donal L. Horowitz, "Irredentas and Secessions: Adjacent Phenomena, Neglected Connections,"  

International Journal of Comparative Sociology 23, no.1, (1992): 129 
60 Dimostenis Yagcioglu, “Irredentism: an Ievitable Tendency of Ethnic Nationalism,” 1996, (diakses pada 14 

April 2015), 
https://www.academia.edu/1029408/Irredentism_An_Inevitable_Tendency_of_Ethnic_Nationalism. 

61 Penjelasan lebih lengkap dibahas pada Bab II. 
62 Penjelasan lebih lengkap dibahas pada Bab III.  
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menerapkan kebijakan yang ofensif terhadap India seperti mendukung 

pemberontakan di Kashmir dan mendukung serangan-serangan kelompok 

terorisme di India.   

 

I.6.1.3. Konflik Pakistan-India 

 Konflik Pakistan-India merupakan konflik yang melibatkan isu teritorial, 

yaitu Kashmir yang telah terjadi sejak tahun 1947, dan belum juga ditemukan 

solusi penyelesaiannya hingga saat ini. Sumber permasalahan dimulai ketika 

Pakistan dan India merdeka dari Inggris pada tahun 1947, status kepemilikan 

Kashmir belum ditetapkan oleh Inggris sehingga kedua negara berebut untuk 

menguasai Kashmir.63 Padahal, secara geografis Kashmir terletak diantara 

Pakistan dan India, sehingga Kashmir memiliki nilai vital bagi keamanan nasional 

masing-masing negara.   

 Kedua negara terus berkompetisi untuk memenangkan Kashmir, dan ketika 

India berkembang dengan meningkatkan kapabilitasnya baik di bidang ekonomi 

maupun militer, akhirnya menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Pakistan. 

Pakistan mengalami security dilemma, yaitu suatu keadaan yang mana satu aktor 

meningkatkan keamanan atau kapabilitasnya akan berdampak pada persepsi 

menurunnya keamanan negara lain.64 Maka, dalam konteks Pakistan, 

meningkatnya kapabilitas India berdampak pada timbulnya persepsi ancaman bagi 

keamanan Pakistan, sehingga untuk memastikan keamanannya dan memenangkan 

Kashmir, Pakistan harus berupaya menyeimbangkan posisinya dengan India.  

Di sinilah Afghanistan memiliki nilai penting bagi Pakistan sebagai salah 

satu cara untuk menyeimbangkan posisinya dengan India. Pakistan mulai 

                                                           
63

 Aftah, “Studi Tentang Posisi Kashmir dalam Hubungan India-Pakistan,” 15. 
64 Charles L. Glaser, “The Security Dilemma Revisited,” World Politics 50, no. 1 (1997): 171. 
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meluaskan pengaruhnya di Afghanistan sejak rezim Afghan Taliban berkuasa, 

yang disadari pula oleh India sebagai ancaman.65 Di sinilah India mengalami 

security dilemma yang serupa. Apabila Pakistan mampu memiliki pengaruh yang 

besar di Afghanistan, maka ditakutkan Pakistan akan memiliki aliansi baru untuk 

menekan India, sehingga ketika rezim Afghan Taliban jatuh, India segera 

melancarkan berbagai langkah untuk dapat merebut pengaruh di Afghanistan yang 

akhirnya memicu konflik baru dengan Pakistan.    

 

I.6.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dilakukan adalah eksplanatif, yang ditujukan untuk 

mendapatkan penjelasan sebab-akibat dari suatu fenomena, yang mana faktor X 

menjadi penyebab dari terjadinya fenomena Y. Untuk mendapatkan faktor-faktor 

penyebab, pengujian teori dilakukan yang diawali dengan menentukan teori yang 

digunakan dan menggunakan teori tersebut untuk menentukan hal-hal yang 

diobservasi.66 Prediksi hubungan sebab-akibat yang telah dibuat dalam hipotesis 

kemudian diuji dengan hasil observasi, apakah prediksi tersebut benar atau tidak. 

Apabila benar, maka teori yang digunakan mendukung untuk menjelaskan 

hubungan sebab akibat suatu fenomena.67 

 

I.6.3 Jangkauan Penelitian 

  Jangkauan penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 September 2001 

hingga 20 Juli 2011. Jangkauan penelitian dimulai pada tanggal 12 September 

                                                           
65

 Iram Khalid, “The  New Great Game in Afghanistan: Role of India (a Pakistani Perspective),” A Research 
Journal of South Asian Studies 26, no.2 (2011): 244. 

66Barbara Kirshenblatt Gimblett, What is Research Design? The Context of Design, (New York: Research 
Metnod Knowledge Base, 2006), 3. 

67 Gimblett, What is Research Design?, 6. 
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2001, karena pada hari itu Pakistan menyatakan kepada publik bahwa Pakistan 

mengutuk terorisme dan bersedia memberikan bantuan yang dibutuhkan AS. 

Penelitian diakhiri pada tanggal 20 Juli 2011, karena pada tanggal tersebut 

diadakan International Conference di Afghanistan yang memutuskan 

dijalankannya program reintegrasi Afghan Taliban dalam pemerintahan 

Afghanistan. Namun demikian, untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

komprehensif berdasarkan teori-teori yang diaplikasikan, maka dipaparkan sejarah 

singkat hubungan persahabatan dan permusuhan antar negara sebelum tahun 2001, 

yang memiliki keterkaitan dengan sikap Pakistan menerapkan double game dalam 

GWOT.  

 

I.6.4 Sumber Data   

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang berupa data-data sekunder, yaitu sumber data yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.68 Data sekunder yang 

digunakand dalam penelitian ini adalah artikel internet, situs-situs berita 

terpercaya, dokumen resmi yang dipublikasikan di internet, jurnal ilmiah, laporan 

studi empiris, serta wawancara yang telah ditulis kembali atau didokumentasikan 

dalam film dokumenter dengan individu-individu yang memiliki peran penting dan 

terlibat langsung dalam kasus.  

 

I.6.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan pola-pola yang terkait 

                                                           
68 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.  
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dengan fenomena, serta mengidentifikasikan hubungan-hubungan yang 

mempengaruhi fenomena.69 Langkah-langkah analisis dilakukan dengan urutan 

sebagai berikut: (1) editing, yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. 

Dalam tahap ini juga dilakukan reduksi data dan pemilahan data sesuai dengan 

fokus penelitian; (2) kategorisasi/coding, yaitu melakukan pengkategorisasian data 

sesuai dengan fokus masalah penelitian untuk mempermudah tahapan analisis 

berikutnya; (3) meaning atau interpretasi data, yaitu melakukan kegiatan 

menghubungkan, membandingkan, dan mendeskripsikan data sesuai dengan fokus 

masalah untuk dijadikan bahan simpulan penelitian.70
 

 

I.6.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun dalam empat bab, dengan 

susunan sebagai berikut: 

BAB I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari 

operasionalisasi konsep, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.  

BAB II berisi tentang sejarah dan konflik-konflik yang terjadi dalam 

hubungan Pakistan dan Afghanistan, yang membuktikan bahwa konflik-konflik 

tersebut mendorong Pakistan menerapkan double game dalam GWOT. 

BAB III berisi tentang sejarah dan konflik-konflik yang terjadi dalam 

hubungan Pakistan dan India, yang membuktikan bahwa konflik-konflik tersebut 

mendorong Pakistan menerapkan double game dalam GWOT. 

BAB IV berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian. 
                                                           
69 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2012), 101. 
70 Musfiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 166-167. 
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