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Perang Saudara dan Revolusi bisa menjadi salah satu instrumen yang mungkin digunakan oleh pihak 

tertentu, yang bermaksud membawa perubahan di suatu negara. Namun, biasanya ada dampak mahal bagi 

negara tersebut hingga harus mengubah struktur secara drastis dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ketika 

“instrumen” itu terjadi, jelas akan menghabiskan biaya sangat besar akibat dari kekacauan dan kehancuran 

yang ditimbulkan. Biasanya, sebuah Revolusi akan menimbulkan Perang Saudara ketika sebuah perubahan itu 

tidak dapat diterima oleh sebagian pihak serta diikuti oleh perlawanan yang kuat, tetapi Perang Saudara bisa 

terjadi tanpa harus adanya Revolusi karena sifatnya yang berlanjut dan berlarut-larut. 

 

Seperti halnya Perang Saudara di Afghanistan, telah melewati beberapa fase yang berbeda-beda. Kasus 

unik terjadi pada Revolusi Sosialis Afganistan tahun 1978 yang akhirnya mulai menimbulkan perang saudara, 

namun hasil Revolusi ternyata tidak membawa perubahan seperti yang dibayangkan. Kaum Revolusioner tetap 

tidak dapat memperoleh dukungan dari mayoritas masyarakat Afghanistan, karena mereka pun tidak yakin 

dengan program dan cita-cita Revolusi yang terjadi kala itu. Hingga muncul Taliban di panggung politik 

Afghanistan dengan tujuan yang “diakui” untuk mengakhiri perang saudara dan membawa perdamaian ke 

negara itu. 

 

Artikel ini akan mengulas sedikit kilasan referensi Taliban dalam upaya mengurai hingga bermaksud 

mengakhiri Perang Saudara di Afghanistan. Fokus pembahasan pada fase Perang Saudara saat dimana Taliban 

menjadi kekuatan dominan saat itu. Dan ketika berperang melawan Aliansi Utara, Taliban dapat menguasai 

90% Afghanistan, lalu mengerahkan semua upaya untuk mencapai kemenangan secara penuh. Ironisnya, 

Taliban tetap terjerat dalam perang saudara yang terjadi. Selama lima tahun kekuasaan de facto mereka, 

Taliban berusaha mendapatkan legitimasi internasional, walaupun pengakuan tersebut tak pernah diberikan 

kepada mereka. Dan dalam Artikel ini pun akan menunjukkan bagaimana sebuah kekuatan regional memiliki 

andil dalam mempertahankan status quo di Afghanistan. 
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AKAR PERANG SAUDARA DI 

AFGHANISTAN 
 

Pada kenyataannya, perang saudara yang 

terjadi kadang kali hanya sebuah wadah bagi 

beberapa faksi yang mempunyai agenda dalam 

sebuah entitas politik. Meskipun bisa sangat 

berbahaya bagi kemajuan sebuah negara, karena 

efeknya yang merusak infrastruktur secara terus 

menerus dan menyeluruh. 

 

Tak terkecuali apa yang dialami 

Afghanistan, walaupun terbilang sebuah negara 

yang dalam ekonomi tergolong miskin serta kurang 

dianggap penting secara internasional, masih 

banyak saja “pemain” baik nasional maupun 

internasional yang memanfaatkan untuk 

menegakkan kepentingan sendiri diatas 

kepentingan nasional di dalam konflik yang terjadi.  

  

Namun dibalik semua itu, Afganistan tetap 

sebagai lokasi strategis di persimpangan jalan 

antara Iran, Asia Tengah, Laut Arab, dan India. 

Membuat pegunungannya pun menjadi jalur 

penting selama berabad-abad. Signifikansi ini telah 

dicatat oleh penyair terkenal Mohammed Iqbal, 

yang menggambarkan Afghanistan sebagai 

"jantung Asia," sementara Lord Curzon, salah satu 

raja muda Inggris paling terkenal di India, 

menyebutnya sebagai "kokpit Asia."1 

  

Signifikansi lokasi Afghanistan di masa 

sekarang semakin strategis, karena terletak dekat 

dengan beberapa negara Asia Tengah yang kaya 

energi. Negara ini menjadi rute perlintasan utama 

untuk transportasi sumber daya energi ke pasar 

dunia yang efektif, hingga akhirnya mendorong 

Afghanistan ke dalam permainan politik minyak 

dan gas internasional. Posisi geografis negara ini 

telah memberikan kontribusi satu-satunya elemen 

terpenting dalam pembentukan sejarah, keragaman 

etnis, ekonomi, dan situasi politik di kawasan dan 

global. Sayangnya, geografi politik juga 

berkontribusi pada kelanjutan perang saudaranya. 
Perang saudara ini sudah berlangsung selama dua 

dekade lamanya, menyebabkan banijr darah antar 

saudara serta kerusakan. Dari populasi negara yang 

hampir 17 juta, sekitar satu juta warga Afghanistan 

telah tewas dalam perang sejauh ini. 

  

Infrastruktur dan institusi negara sebagian 

besar telah hancur. Menurut Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB), kondisi sosial ekonomi penduduk 

termasuk yang terburuk di dunia. Layanan 

perawatan kesehatan kurang sempurna atau tidak 

memadai, bahkan dikatakan kematian seorang ibu 

merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. 

Selain itu, menyebabkan sekitar lima juta warga 

Afghanistan telah menjadi pengungsi, dan 2-3 juta 

orang pun mengungsi hingga ke berbagai wilayah 

negara lain.  

 

Mengingat jumlah kehancuran, orang-

orang Afghanistan telah membayar harga yang 

mahal untuk perang saudara yang sedang 

berlangsung: kehancuran, kematian, tubuh yang 

cacat, pengungsi dan pemindahan, dan di atas 

semua perpecahan. Warga negara menjadi orang-

orang yang kecewa yang tidak tahu arah dan masa 

depan mereka. Upaya untuk mengakhiri perang 
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saudara di Afghanistan selalu tidak berhasil. 

Taliban, salah satu produk sampingan perang, telah 

melakukan upaya untuk memulihkan perdamaian 

tetapi belum mampu mengarahkan negara itu ke 

arah perdamaian dan ketertiban yang lengkap. 

Dalam artikel ini, saya akan menunjukkan 

bagaimana kompleksitas situasi Afghanistan yang 

telah menghasilkan kesulitan tambahan bagi 

berbagai aktor yang terlibat dalam upaya 

mengakhiri konflik. 
 

1. Ahmed Rashid, Taliban: Islam, Oil and The New Great Game in 
Central Asia (New York: IB Tauris, 2000), hal. 7 

 

PERSPEKTIF TEORETIS TENTANG 

PENGAKHIRAN PERANG SAUDARA 
 

Begitu perang saudara dimulai, mereka 

menjadi hampir mustahil untuk diakhiri tanpa 

kemenangan militer yang menentukan. Meskipun 

demikian, hampir setengah dari semua perang 

semacam itu sejak 1940 M memang melibatkan 

negosiasi serius yang dirancang untuk menemukan 

solusi awal bagi konflik. Sayangnya, kurang dari 

setengah negosiasi yang telah terjadi benar-benar 

menghasilkan penyelesaian damai yang sukses. 

Sebagian besar negosiasi ini gagal. Terlepas dari 

apa yang terjadi, memang yang nampak insentif 

kuat untuk berhenti berperang dan kerinduan akan 

perdamaian. Sebagian kelompok kurang setuju 

untuk menerima penyelesaian kompromi dan 

damai, karena akan memungkinkan mereka untuk 

berbagi kekuasaan politik. 

 

Walaupun efek tak terduga pada akhirnya 

membayangi beberapa kelompok, membuat 

meraka berfikir akan kurang amannya jika mereka 

melanjutkan perang. Hal tersebut disebabkan 

beberapa pemukiman mulai meninggalkan 

kelompok-kelompok mereka dan mulai berbaur 

secara fisik dengan mantan musuh mereka. Selain 

itu, penyelesaian perang saudara dapat 

menyebabkan keseimbangan kekuatan yang 

meresahkan diantara para peserta. Namun menurut 

Paul Piller dalam setiap skenario seperti ini, 

ketakutan akan konsekuensi negatif dari 

penyelesaian yang terjadi telah meyakinkan 

sebagaian kelompok untuk memilih jalan perang 

yang lebih aman meski penuh kekerasan; 
 

jika taruhannya yang utama tidak dapat dibagi, 

sehingga tidak ada pihak yang bisa mendapatkan 

sebagian besar dari apa yang diinginkannya tanpa 

merampas sebagian besar dari apa yang diinginkan 

pihak lain, negosiasi cenderung tidak akan berhasil. 

Taruhannya biasanya kurang dapat dibagi dalam 

perang saudara dibandingkan dengan jenis lainnya; 

masalahnya adalah apakah satu pihak atau pihak lain 

akan menguasai negara. Perebutan kekuasaan menjadi 

perjuangan untuk bertahan hidup karena pilihannya 

yang sukar dan menjadi satu-satunya pertarungan 

sampai akhir.2 
 

Selain itu, masalah resolusi perang saudara 

telah dilihat terutama sebagai salah satu 

penghentian perang. Perang saudara jarang 

dianalisis dalam lingkup masalah yang lebih sulit 

tetapi bisa menjadi akurat dalam membangun 

kembali sebuah negara dari kekacauan anarki yang 

merajalela. Menyelesaikan perang saudara tidak 

pernah hanya masalah menyetujui gencatan 

senjata. Itu hanya akan terjadi jika struktur negara 

yang sah sudah ada dan pemimpin baru hanya perlu 

ditunjuk. Penyelesaian perang saudara akan 

selalu memerlukan akomodasi kelompok-kelompok 

baru ke dalam pemerintahan dan sistem politik 

baru untuk mendukung pemerintahan multipartai. 
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Kerja sama domestik di bawah anarkis sulit dan 

sering kali merusak. 
 
2. Barbara F. Walter, Exiting from War: Cooperating under Even the 
Most Difficult Condi- tions (New York: Institute of War and Peace 

Studies, 1996)), hlm. 5. 
 

Barbara Walter telah mensintesis beberapa 

teori tentang penyebab berlanjutnya perang 

saudara. Menurut dia, perang saudara dapat dibagi 

menjadi empat kategori besar :  

(1) kebencian historis, yaitu kelompok-kelompok 

yang berkelahi karena mereka saling membenci 

dan tidak memiliki keinginan untuk bekerja sama; 

(2) konflik kepentingan di mana kelompok- 

kelompok yang berjuang untuk menguasai satu 

negara mau tidak mau menghadapi konflik 

kepentingan yang sulit untuk didamaikan; 

(3) elit yang rakus, yaitu pemimpin yang keras 

kepala, totaliter, atau mementingkan diri sendiri 

yang sering kali perang tetap lanjut dengan sedikit 

kerugian dengan terus berjuang; dan 

(4) dilema keamanan di mana ketakutan dan 

ketidakpastian selama perang pada akhirnya dapat 

mensabotase upaya kerjasama dan melanggengkan 

kekerasan.  

 

Sebuah studi tentang penyebab 

berlanjutnya perang saudara di Afghanistan 

mencakup semua alasan ini. Pada waktu-waktu 

tertentu selama perang, kelompok yang telah 

menempatkan hambatan besar untuk kelompok 

lain. Oleh karena itu, para aktor dalam perang 

saudara Afghanistan tidak mengikuti jalur 

negosiasi dan malah memilih untuk melanjutkan 

perang. 

 

Dalam perang saudara di Afghanistan, 

pemain yang berbeda telah berpartisipasi di 

dalamnya dan mengubah peran mereka dari waktu 

ke waktu, tetapi tidak ada yang mau bernegosiasi 

secara fleksibel untuk menyelesaikan 

penyelesaian. Revolusi Saur tahun 1978 M tidak 

dapat diabaikan dalam analisis apa pun tentang 

perang saudara di Afghanistan dan konflik saat ini 

tidak dapat dipisahkan darinya. Menurut Barnett 

Rubin, revolusi 1978 M disebut memperkenalkan 

reformasi radikal berorientasi Marxis di 

Afghanistan yang menyebabkan perubahan yang 

mengganggu dalam struktur sosial, ekonomi, dan 

politik masyarakat yang didominasi kesukuan. 

 

Reformasi dimaksudkan untuk membawa 

perubahan ekonomi yang sangat dibutuhkan 

dengan menghapuskan pengaturan kekuasaan 

oligarki yang menurut penilaian kaum revolusioner 

(komunis) Afghanistan, telah mencegah kemajuan 

dan pembangunan di masa lalu. Sementara 

substansi dari berbagai reformasi sangat diinginkan 

dan bahkan dianggap fundamental bagi setiap 

proses pembangunan dalam masyarakat feodal dan 

kesukuan. Bentuk politik di mana reformasi 

diartikulasikan kontras dengan norma-norma 

budaya dan sosial populer dari mayoritas rakyat 

Afghanistan. Secara khusus, pemilik tanah dan 

peranan agama takut kehilangan hak ekonomi dan 

sosial jika reformasi (tanah) dilaksanakan. 

 

Hal ini menyebabkan perlawanan dari 

massa dan pertumbuhan oposisi di seluruh negeri. 

Terlepas dari kenyataan bahwa oposisi dibagi dan 

diorganisasikan secara longgar di sepanjang garis 

etnis dan regional, ia secara efektif 

mengeksploitasi kontradiksi antara ideologi rezim 

dan norma-norma budaya populer Afghanistan. 

Karakterisasi reformasi yang dinilai tidak Islami 

dan dukungan Soviet untuk rezim bekerja secara 
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efektif dalam mendukung perlawanan (terhadap 

oposisi Muslim). Keterlibatan aktif pasukan militer 

Soviet dalam menekan perlawanan Afghanistan 

untuk menstabilkan rezim Marxis semakin 

memperkuat kekuatan oposisi. 

 

Pada saat periode inilah Soviet dan rezim 

sosialis terkunci dalam perjuangan melawan 

oposisi Islam. Perpecahan ideologis dan sosial 

menempatkan mereka di sisi yang berlawanan. 

Kekuatan eksternal akhirnya terlibat dalam 

dukungan pihak yang favorit bagi mereka sendiri 

dalam perang, namun berakibat buruk bagi 

persaingan perang dingin. Penyelesaian 

Kesepakatan Jenewa pada tahun 1988 M 

menghasilkan pergeseran perang, karena perjanjian 

tersebut menghilangkan salah satu penyebab utama 

perang, yakni faktor dukungan Soviet. Pada tahun 

1989 M Pasukan Soviet akhirnya menarik diri dari 

Afghanistan, yang berdampak pada rezim Marxis 

menjadi kehilangan dukungan dan harus 

mengundurkan diri serta menyerahkan kekuasaan 

kepada Mujahidin (pejuang kemerdekaan). 

 

Kemudian pada tahun 1992 M, Aliansi 

Utara (Northern Alliance) didirikan, gerakan ini 

bertujuan untuk menentang dan menjatuhkan 

pemerintah komunis yang kala itu dipimpin oleh 

Presiden Najibullah. Kelompok itu terdiri dari 

Jenderal Abdul Rashid Dostum, mantan kepala 

pasukan milisi Najibullah; Ahmed Shah Masood, 

kepala Partai Jamiat-i-Islami; dan Hizb-i-Wahadat, 

sebuah partai pro-Syiah. Namun kelompok 

mujahidin yang awalnya melawan pasukan Soviet 

dan ketika berhasil mengalahkan pemerintah serta 

dukungan Soviet di Kabul kemudian menjadi 

saling menyerang. Tidak lain kembali bertujuan 

untuk menjadi elit penguasa, dan setiap kombatan 

dalam perang saudara berorientasi merebut 

kekuasaan dan yang serakah dimulai di antara 

faksi-faksi (mujahidin) yang berbeda karena 

masing-masing menginginkan bagian yang lebih 

besar dan suara dalam pemerintahan. 

 

Selama tahap awal perang saudara dalam 

perebutan kekuasaan tersebut, ada juga tujuh faksi 

yang beroperasi dari Pakistan:  

1. Hizb-i-Islami (partai Islam) yang dipimpin 

oleh Gulbaddin Hekmatyar; 

2. Jamiat-i-Islami (masyarakat Islam) yang 

dipimpin oleh Burhanuddin Rabbani; 

3. Ittihad-i-Islami (persatuan Islam) yang 

dipimpin oleh Abdul Rasul Sayyaf;  

4. Hizb-i-Islami (partai Islam) yang dipimpin 

oleh Maulawi Yunus Khalis; 

5. Mahaz Milli Islami (NIFA, Front Islam 

Nasional Afghanistan) yang dipimpin oleh 

Sayyid Ahmed Gailani; 

6. Jabha-i—Nijat-i-Milli (Front Keselamatan 

Nasional) yang dipimpin oleh Sibghatullah 

Mujjadidi; dan 

7. Harakat-e-Inqilabii-Islami (Gerakan Revolusi 

Islam) yang dipimpin oleh Maulawi 

Mohammad Nabi Mohammadi. 

 

Karena mereka tidak dapat menjembatani 

perbedaan politik diantara mereka, perang saudara 

pun akhirnya terjadi. Dengan mengambil bentuk 

konflik intrernal- dan Harakat-e-Inqilabii-Islami 

(Gerakan Revolusi Islam) yang dipimpin oleh 

Maulawi Mohammad Nabi Mohammadi. 

Membawa perdamaian di upayakan oleh PPB 

sebagai bentuk perantara diantara faksi-faksi 

tersebut, tapi tetap sulit dilakukan. Di tengah 

gejolak dan kebingungan yang terjadi munculah 

kekuatan lain diluar faksi-faksi tersebut, yaitu 
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Taliban, yang disebut sebagai pesaing dari Islam 

Tradisionalis Bersatu (persatuan gerakan yang 

nanti bakal menjadi Aliansi Utara). Taliban muncul 

(kepermukaan) sekitar tahun 1994 M, yang pada 

tahun 1996 M mereka sudah dapat menguasai 

Kabul dan mampu mendorong mujahidin kembali 

ke barak mereka masing-masing. Penduduk 

Afganistan yang kala itu sudah lelah dalam perang 

saudara, mulai menyambut pasukan Taliban 

dengan harapan agar perang segera berakhir dan 

keadaan menjadi damai kembali. Namun, rezim 

Rabbani yang digulingkan (oleh Taliban) tidak 

melepaskan klaimnya sebagai pemerintah yang sah 

malah terus menentang Taliban. Akibatnya, 

kemenangan militer tidak berpihak kepada mereka 

(rezim Rabbani) dan sejak itu Taliban terlibat 

dalam perang melawan Aliansi Utara (mitra 

Rabbani).  

 

PERUBAHAN PERAN TALIBAN 

DALAM PERANG SAUDARA 
 

Taliban adalah salah satu dari banyak 

kelompok yang berpartisipasi dalam perjuangan 

melawan pasukan Soviet. Ketika Taliban 

meluncurkan gerakan mereka sendiri di seluruh 

Afghanistan, mereka mulai menarik perhatian 

media internasional. Begitu mereka menyerbu 

negara secara militer dengan begitu cepat dan 

begitu damai, mereka tidak bisa luput dari 

perhatian. Banyak teori mulai bermunculan tentang 

asal usul, karakteristik, dan tujuannya. Meski 

demikian, mereka dulu dan masih merupakan 

fenomena yang kompleks. Kepemimpinan Taliban 

telah diperhitungkan misterius tentang asal-usul 

gerakan. Hingga setelah penarikan Soviet, para 

pemimpin Taliban kembali ke kampus mereka 

untuk menyelesaikan studi mereka. 

 

Namun, mereka tidak senang dengan apa 

yang terjadi saat negara dipimpin oleh para (faksi) 

mujahidin. Mereka merasa bahwa pengorbanan 

mereka akan sia-sia karena perebutan kekuasaan 

dan korupsi terus berlanjut. Hal ini memotivasi 

mereka untuk memulai gerakan. Misi utamanya 

adalah untuk membawa perdamaian dan ketertiban 

dan melaksanakan syariah (hukum Islam) dalam 

apa yang mereka yakini sebagai arti sebenarnya. 

Menurut Mullah Omar, salah satu pemimpin kunci 

Taliban, mengatakan “mengangkat senjata untuk 

mencapai tujuan jihad Afghanistan dan 

menyelamatkan rakyat kita dari penderitaan lebih 

lanjut di tangan yang disebut mujahidin. Kami 

memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Kami tidak pernah melupakan itu. Dia 

bisa memberkati kita dengan kemenangan atau 

menjerumuskan kita ke dalam kekalahan.”3 

 

Pesatnya kemunculan Gerakan Taliban di 

Afghanistan memunculkan banyak harapan positif. 

Sebagai kekuatan yang awalnya damai, netral, dan 

tidak serakah, mereka muncul di tempat ketika 

orang-orang Afghanistan telah kehilangan semua 

kepercayaan pada kepemimpinan negara. Kritikus 

pada awalnya tidak memprediksi bahwa Taliban 

akan membuat perbedaan dalam hasil perang 

(menang) atau mampu mengelola kesuksesan. 

Dengan sedikit pertempuran, Taliban mengambil 

kendali atas bagian wilayah selatan negara itu 

dalam beberapa bulan. Di sana mereka melucuti 

komandan milisi dan menegakkan kembali hukum 

dan ketertiban dengan menerapkan interpretasi 

hukum Islam yang agak ketat. Dengan pendekatan 

sedikit demi sedikit, Taliban segera menduduki 

wilayah yang lebih besar dan menjadi kekuatan 

yang tangguh. 
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Agenda mereka jelas dan meyakinkan bagi 

publik yang lelah perang saat tujuan gerakan itu 

terungkap. Menurut Kamal Matinuddin, tujuan 

langsung dari gerakan baru ini adalah untuk 

melucuti semua milisi yang bersaing, memerangi 

mereka yang tidak menerima permintaan mereka, 

menegakkan hukum Islam di wilayah yang mereka 

bebaskan, dan mempertahankan semua wilayah 

yang direbut Taliban.4 Sebagai gerakan bawah 

tanah Islam yang sesungguhnya, Taliban dapat 

mengandalkan dukungan masyarakat. Pada situasi 

ini, kesetiaan mujahidin untuk masing-masing 

faksi tidak terlalu kuat. Mereka (faksi-faksi diluar 

Taliban) dapat dibeli atau dibujuk untuk beralih 

pihak kapan pun mereka merasa tertarik untuk 

melakukannya. Di kota demi kota, orang-orang 

bersenjata meninggalkan pemimpin mereka dan 

bergabung dengan Taliban. Kondisi desersi 

membawa senjata eks-Rusia yang telah 

meninggalkan negara (Afghanistan) dalam kondisi 

bersenjata lengkap. Saat Taliban berbaris, mereka 

mengambil senjata, mortir, tank, dan bahkan 

pesawat terbang. 
 

3. Rasyid, Taliban, hal. 23. 
4. Kamal Matinuddin, The Taliban Phenomenon: Afghanistan 1994–

1997 (Karachi, Pakistan: Oxford University Press, 1999), hal. 26. 
 

Apa yang tidak biasa tentang strategi 

Taliban adalah bahwa mereka relatif berhasil 

menghindari pertempuran langsung dengan 

kelompok saingan potensial lainnya. Mereka 

mengadopsi strategi sederhana yang sangat 

berbeda dan damai. Ketika mendekati wilayah 

yang belum ditaklukkan, Taliban pertama-tama 

akan mengirim delegasi dari Ulama untuk 

berbicara dengan komandan milisi lokal. 

Kemudian mengajak mereka untuk menerapkan 

syariat Islam dan membangun perdamaian dengan 

menyerahkan senjata dan amunisi mereka. Para 

ulama ini berpendapat bahwa senjata itu milik Bait-

ul-Mal (Perbendaharaan Nasional) di bawah 

kekuasaan satu pemerintahan. Jika komandan 

milisi setempat menyetujui permintaan delegasi, 

maka tidak ada pertempuran. 

 

Namun bila delegasi ulama gagal untuk 

mengamankan penyerahan secara damai, Taliban 

kemudian akan mengirim delegasi kedua termasuk 

orang-orang tua yang saleh dari daerah itu bersama 

dengan perwakilan Taliban. Jika delegasi kedua 

gagal memastikan penyerahan diri terhadap 

tuntutan mereka, maka Taliban akan mengangkat 

senjata melawan milisi yang bertahan. 

 

Melucuti senjata milisi lokal adalah 

prioritas utama Taliban, sejak saat itu persediaan 

senjata yang terakhir terus meningkat setiap kali 

mereka menyerbu sebuah provinsi. Sebagian besar 

waktu, senjata diserahkan secara damai karena 

komandan milisi lokal menganggap Taliban 

sebagai kekuatan yang netral, bahkan dianggap 

jinak. Selain itu, komandan lokal sangat ingin 

menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. 

Meski sederhana, strategi damai Taliban 

(dicurigai) tetap dengan ancaman kekuatan yang 

terselubung dan sulit dipahami. Dapat dikatakan 

bahwa selama tahap awal perang saudara 

Afghanistan, Taliban mencapai sebagian besar 

kemenangan mereka tanpa melakukan perlawanan. 

Dengan menggunakan strategi unik ini, Taliban 

terus maju ke ibu kota tanpa banyak perlawanan 

dari para penguasa sebelumnya. Mereka 

menguasai tiga kota terbesar Afghanistan: Herat 

pada 1995 M, Kabul pada 1996 M, dan Mazar 

Sharif pada 1997 M.  Mereka melakukannya 
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dengan sedikit korban di antara pasukan mereka 

dan bahkan lebih sedikit di antara warga sipil. 

Awalnya, mereka adalah satu-satunya kekuatan 

yang mampu memulihkan hukum dan ketertiban. 

 

Pada tahun 1997 M, Taliban menguasai 

sekitar 90% negara dengan melucuti senjata dan 

dalam kasus tertentu, mereka menggabungkan 

mantan komandan milisi dan berbagai macam 

mujahidin. Pemulihan perdamaian dan ketertiban 

merupakan prasyarat untuk mengakhiri perang 

saudara. Seperti yang didokumentasikan Barnett 

Rubin, Taliban mengecam kegagalan pemimpin 

mujahidin untuk membangun keamanan. Mereka 

menuduh mantan komandan milisi menjadi pencuri 

dan bahkan pemerkosa, mereka (Taliban) 

merobohkan semua pos pemeriksaan yang 

didirikan untuk memeras uang dan menolak semua 

suap sendiri. Mereka membersihkan bandit dari 

jalan dan bukannya membantai lawan mereka, 

hanya melucuti senjata mereka. Pesan mereka 

tampak sederhana dan menarik bagi kebanyakan 

orang Afghanistan yaitu Perdamaian, Ketertiban, 

dan Hukum Islam.5 

 

Membangun perdamaian di negara seperti 

Afghanistan bukanlah tugas yang mudah, terutama 

mengingat berapa lama perang saudara telah 

berlangsung. Bahkan beberapa kritikus Taliban 

berbicara tentang pemulihan perdamaian di 

wilayah yang dikuasai Taliban. “Sebelum Taliban, 

negara ini milik panglima perang, dan tindakan 

sederhana untuk mengunjungi desa saya adalah 

hal yang mustahil,” kata seorang pejabat PBB 

yang berkebangsaan Afghanistan. “Anak-anak 

perempuan saya duduk di rumah dan menangis 

kepada saya: Kami menginginkan pendidikan. Ini 

memilukan, tetapi perdamaian adalah prioritas 

pertama bagi orang-orang di sini. Taliban harus 

diberi penghargaan untuk mencapai ini.”6 

 

Dalam analisis mendalamnya, Franz 

Schurmann menyimpulkan bahwa kekuatan ide-

ide Taliban dan stabilitas yang mereka bawa ke 

Afghanistan yang dilanda peranglah yang 

membuat mereka begitu menakutkan. Keefektifan 

mereka yang terbukti dalam menjaga hukum dan 

ketertiban serta kepatuhan mereka pada perintah-

perintah Islam dan norma-norma budaya, yang 

melihat perempuan tradisional Afghanistan 

sebagai (qanithah) penurut daripada menantang 

laki-laki, tampaknya telah memenangkan sebagian 

besar hati petani dan kelas pekerja yang buta huruf. 

 

Setelah bertahun-tahun peperangan yang 

melemahkan yang terkonsentrasi di dalam dan di 

sekitar kota-kota, elit yang sopan dan 

berpendidikan yang akan menentang norma-norma 

ini telah lenyap. Lebih penting lagi, selama 

berabad-abad masyarakat besar orang Afghanistan 

telah berkembang pesat di bawah kondisi politik 

dan ekonomi yang paling primitif, sementara dua 

dekade terakhir hanya membawa perang, 

kemiskinan, dan ketidakamanan. Oleh  karena itu, 

bagi sebagian besar warga Afghanistan, situasi 

mereka saat ini di bawah Taliban tampaknya, jika 

tidak ideal, adalah yang terbaik di antara alternatif-

alternatif yang mungkin. Penghapusan senjata 

ringan dan senjata berat dari pandangan publik 

merupakan pencapaian proporsi yang sangat besar 

karena senjata ada di mana-mana dan digunakan 

tanpa pandang bulu. 

 

Situasi di wilayah yang dikendalikan oleh 

Aliansi Utara (North Alliance) sangat berbeda. 

Oposisi hanya menguasai 10% tapi hal ini 
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signifikan dari bagian utara. Di sana, orang begitu 

takut akan kejahatan sehingga mereka sering 

meragukan keuntungan dari tatanan yang relatif 

liberal di mana mereka hidup. Tampaknya di 

Afghanistan, kebebasan dan keamanan adalah hal 

yang berlawanan. Aliansi telah berperan penting 

dalam menjatuhkan pemerintahan Najibullah pada 

April 1992 M, tetapi hancur tak lama setelah 

kemenangannya karena perebutan kekuasaan di 

dalam kelompok tersebut. Namun, ketika Taliban 

merebut Kabul pada September 1996 M, tiga 

kelompok peserta membangkitkan Aliansi Utara, 

sekali lagi menjadi oposisi. Angka akurat 

mengenai kekuatan mobilisasi total aliansi tidak 

tersedia, tetapi dengan perkiraan kasar mereka 

akan berjumlah sekitar 80.000 tentara. 
 
5. Barnett Rubin, The Search for Peace in Afghanistan: From Buffer 

State to Failed State (New Haven, Conn.: Yale University Press, 
1995), hal 140. 

6. Barry Bearak, “Afghans Ruled by Taliban: Poor, Isolated, but 
Secure,” New York Times (NYT), 10 Oktober 1998. 

 
Pemimpin terbatas Aliansi Utara adalah 

Burhanuddin Rabbani, meskipun pada 

kenyataannya ia berbagi kekuasaan dengan 

pendukung militer utamanya, Ahmed Shah 

Masood. Keduanya milik Jamiat-i-Islami, yang 

merupakan partai mayoritas Islam Tajik. Rezim 

Rabbani mengendalikan sebagian besar kedutaan 

negara di luar negeri dan mempertahankan kursi 

Afghanistan, di PBB Ahmed Shah Masood 

membangun organisasi militer-politik paling 

canggih di Afghanistan, Syura–yi-Nazar-i-Shamali 

(Dewan Pengawas Utara, SCN). SCN 

mengoordinasikan komandan Jamiat dan juga 

menciptakan pasukan di seluruh wilayah yang 

berkembang menjadi Urdu-i-Islami (Tentara 

Islam) pimpinan Masood. Rabbani dan Masood 

mendapatkan dukungan utama mereka dari bagian 

timur laut, sebagian besar Tajik di negara itu. 

Karena kinerja militernya dan kendali atas Lembah 

Panjsher yang strategis, Masood dikenal sebagai 

"singa Panjsher" (semasa perang dengan Soviet). 

 

Jenderal Abdul Rashid Dostum dan Partai 

Junbish–i-Milli (Gerakan Nasional) etnis 

Uzbekistannya juga merupakan bagian dari Aliansi 

Utara. Basis dukungan yang terakhir terletak 

terutama di kalangan Muslim Sunni Uzbek. 

Sejumlah besar pejuang yang menjadi bagian dari 

organisasi ini (jumlahnya bervariasi antara 15.000 

dan 16.000) memiliki reputasi sebagai pasukan 

dengan perlengkapan terbaik. Hizb-i-Wahadat-i-

Islami yi-Afghanistan (partai persatuan Islam 

Afghanistan) adalah partai Syiah utama di 

Afghanistan; dukungannya terutama di antara 

kelompok etnis Hazara. Kelompok ini awalnya 

dibentuk di bawah sponsor Iran untuk menyatukan 

delapan partai Syiah. Pemimpinnya adalah Karim 

Khalili, yang berbasis di Hazarajat.7 

 

Sampai mereka (Taliban) merebut Kabul 

pada tahun 1996 M, Taliban tidak menyatakan 

keinginan untuk memerintah negara itu. Sejak itu, 

Taliban telah berkomitmen untuk menaklukkan 

seluruh negeri. Masalah dengan Taliban dimulai 

ketika mereka mulai bertindak sebagai elit 

penguasa. Akhirnya, isolasi internasional mereka 

yang berkembang ditambah administrasi mereka 

yang tidak efektif mengasingkan sejumlah besar 

orang Afghanistan. Ketika perang saudara 

berlanjut, mereka menjadi lebih kaku. Sikap ini 

telah menghancurkan harapan bahwa perang 

saudara akan berakhir. Memang, sementara 

pencapaian Taliban sebagai kekuatan perdamaian 

memiliki awal yang baik, tahun-tahun telah berlalu 

mereka tampaknya telah terjerat dalam perang 
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saudara yang ingin mereka uraikan. Selama 

periode awal perang saudara, Taliban memang 

mencapai beberapa pencapaian luar biasa, terutama 

menghidupkan kembali kepercayaan yang hilang 

dari Afghanistan.  

 

Namun, Taliban mengubah diri mereka 

dari sebuah gerakan menjadi pemerintahan yang 

berkuasa. Prioritas utama mereka adalah untuk 

membawa perdamaian sementara pada saat yang 

sama untuk tetap berkuasa untuk 

mengimplementasikan visi mereka tentang negara 

Islam. Tapi perlawanan terhadap visi ini tetap kuat 

dan Aliansi Utara masih memberikannya 

 

Taliban dalam masa yang sulit. Terlepas 

dari isolasi relatif pasukan Aliansi Utara dan jalur 

komunikasi mereka yang luas, mereka dapat 

melanjutkan karena bantuan militer dari 

pemerintah luar. Bantuan ini datang dalam 

berbagai bentuk, mulai dari pengiriman material 

secara langsung hingga pengiriman penasihat 

militer dan personel pendukung, meskipun dalam 

jumlah terbatas. Di samping tidak satu pun dari 

transfer ini telah didokumentasikan secara publik 

melalui pengajuan ke daftar PBB tentang senjata 

konvensional. Ironisnya, banyak dukungan militer 

Aliansi Utara berasal dari negara-negara yang 

berpartisipasi dalam apa yang disebut kelompok 

kontak “Enam-Plus-Dua” (Pakistan, Iran, 

Uzbekistan, Cina, Turkmenistan. Pemasok utama 

Aliansi Utara adalah Iran dan Rusia, dengan 

peran sekunder dimainkan oleh Tajikistan, 

Uzbekistan (setidaknya hingga 1998 M), 

Turkmenistan, dan Kirgistan. Moskow 

menyangkal bahwa pihaknya mempersenjatai 

pemberontak Afghanistan. 

 

Dalam sebuah wawancara dengan New 

York Times, Masood mengatakan bahwa dia 

menerima banyak peralatannya dari mafia Rusia, 

bukan dari pemerintah Rusia.  Namun, Rusia 

dilaporkan telah memberi Dostum 500 tank T-55 

dan T-62 yang digunakan untuk melawan daerah-

daerah yang menentang kekuasaannya. Rusia juga 

telah memasoknya dengan sejumlah besar rudal 

Frog 7 dan Luna M.8 Bantuan dari beberapa 

republik Asia Tengah telah menjadi sumber 

dukungan yang penting bagi Aliansi Utara. 

Presiden Uzbekistan Islam Karimov secara 

sembunyi-sembunyi mendukung sesama warga 

Uzbekistan. Negaranya telah memasok Aliansi 

Utara dengan tank, pesawat, dan personel teknis. 

 

Dukungan ini diberikan dengan harapan 

bahwa provinsi-provinsi yang didominasi Uzbek di 

Afghanistan utara akan memberikan penyangga 

terhadap penyebaran fundamentalisme. Rezim 

sekuler presiden Turkmenistan Sapamurad 

Niyazov telah secara terbuka bergabung dengan 

Central Asian Republics lainnya dalam 

mengartikulasikan bahaya perang saudara 

Afghanistan yang menyebar ke negara-negara 

tetangga. Namun, pemerintah Turkmenistan tidak 

terlalu tertarik untuk terlibat dan memberikan 

dukungan terbuka kepada mereka yang memerangi 

Taliban. Pasukan anti-Taliban sedang dilatih di 

wilayah kamp yang terletak di sepanjang 

perbatasan timur Iran. Sejak Mei 1997 M, 6.000 

personel militer Afghanistan telah dikirim dari 

kamp-kamp ini ke berbagai medan perang di 

Afghanistan utara. Sebagian besar bantuan Iran 

telah pergi ke Partai Hizbut-Wahadat Party. Iran 

juga telah membeli dua pesawat pembom tempur 

Su-22 dan satu Su-24 untuk Ahmed Shah Masood 
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dan mengirim pilot Iran untuk membantu 

merencanakan operasi udara untuk Aliansi Utara. 

 

Jelas, tantangan terhadap Taliban telah 

berkembang selama bertahun-tahun, terutama di 

bidang politik dan ekonomi. Mereka terus berjuang 

di satu sisi, sementara di sisi lain mereka semakin 

khawatir dengan isolasi politik mereka yang 

semakin meningkat. Namun, isolasi tidak 

memoderasi mereka. Mereka sangat percaya pada 

ideologi mereka, yang membuat sulit bagi orang 

lain untuk memahami mereka sebagai sesuatu 

selain kekuatan ekstremis. Secara ekonomi, 

mereka berada dalam posisi rentan karena mereka 

beroperasi di negara yang dilanda perang dan 

wilayah Afghanistan yang dikuasai Taliban telah 

menjadi sasaran sanksi internasional yang berat. 
 

7. Ibid. 
8. James Risen, “Rusia Kembali ke Afghanistan, Membantu 

Pemberontak,” NYT, 27 Juli 1998. 

 

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN 

TALIBAN DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP PERANG SAUDARA 
 

Pada tahun 1997 M, Taliban telah 

mencapai keberhasilan militer besar dalam perang 

saudara. Setelah Kabul direbut, mereka juga mulai 

membuktikan diri di kancah politik. Mereka 

merasa perlu membentuk pemerintahan alternatif 

untuk melawan legitimasi rezim Rabbani. Sadar 

bahwa perdamaian dan stabilitas politik di negara 

itu pada akhirnya akan membuat mereka menjadi 

kekuatan yang kredibel, Taliban melembagakan 

kerangka kerja Syura (badan permusyawaratan) 

untuk mencapai tujuan tersebut. Pemimpin Taliban 

yang paling terlihat, Mullah Mohammad Omar 

Akhund, kemudian bertanya kepada dewan syura 

untuk memberikan beberapa bentuk politik 

(langkah-dan bentuk negara) dan juga memberi 

negara itu nama resmi baru, mengubahnya dari 

Negara Islam Afghanistan menjadi Imarah Islam 

Afghanistan (IEA) pada Oktober 1997 M. 

Kelompok itu membenarkan nama baru itu karena 

mencerminkan kenyataan di lapangan. Namun, 

pihak oposisi menyebut perubahan itu sebagai 

langkah yang tidak demokratis. Seorang intelektual 

Afghanistan terkemuka, Rasul Amin dalam 

wawancara dengan BBC Pushto Service berbicara 

tentang nama baru itu sebagai sesuatu yang, 

baginya, terasa seolah-olah itu adalah transplantasi 

dari dunia Arab. 

 

Namun, Mullah Wakil Ahmed, seorang 

pemimpin senior Taliban dan juru bicara gerakan 

itu, mengatakan itu bukan pertama kalinya nama 

Afghanistan diubah. Di masa lalu, kata-kata seperti 

"republik" atau "demokratis" ditambahkan ke 

nama Afghanistan. Sistem emirat, bagaimanapun, 

tidak dapat diterima oleh oposisi, karena Taliban 

tidak memiliki mandat populer atau hukum untuk 

memerintah atau memaksakan itu. Tetapi bagi 

Taliban, mengubah sebutan negara itu berarti 

memutuskan hubungan dengan masa lalu dan 

mereformasi sistem politik. Struktur birokrasi 

Taliban yang awalnya longgar juga telah berubah. 

Mullah Mohammad Omar Akhund terpilih sebagai 

Amir-ul Momineen (Pemimpin orang Mukmin) 

oleh majelis sekitar 1.200 undangan ulama di kota 

Kandahar pada musim semi 1996 M. Sejak saat itu, 

Mullah Omar berada  
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di puncak struktur pemerintahan di Afghanistan. 

Meskipun dia tetap bermain di belakang, 

pernyataannya adalah final dan hampir memiliki 

kekuatan hukum dalam gerakan itu. Mullah Omar 

hidup sederhana, dikenal tawadhu’ (bersahaja) dan 

tidak punya selera khusus dalam makanan atau 

pakaian. Dia sangat tidak memperdulikan 

keamanan pribadinya, dia bukan orang yang pandai 

pidato, dan studi agamanya terbatas karena ia tidak 

dapat menyelesaikan pendidikan agamanya karena 

perang. Terlepas dari latar belakang ini, ia 

menginspirasi orang beriman di antara para 

pendukungnya karena kesalehan dan 

ketaqwaannya. 

 

Mullah Omar dibantu oleh jaringan majelis 

syura. Sebuah pusat syura terdiri dari 10 anggota 

yang didirikan di Kandahar. Semua arahan dan 

kebijakan dimulai dari sini dan hampir menjadi ibu 

kota wilayah yang dikuasai Taliban (Kandahar 

adalah markas besar gerakan Taliban saat ini). 

Selain dari kelompok inti yang 10, pertemuan inti 

syura juga dihadiri oleh komandan militer, 

pemimpin suku, dan ulama; struktur tak tentu ini 

adalah salah satu fitur utama dari pusat majelis 

syura Taliban. Mullah Omar juga berusaha 

menjaga keseimbangan antara Pushtun dan non-

Pushtun dalam majelis syura. Taliban telah dikritik 

karena membagi Afghanistan menurut garis etnis. 

Namun, terlepas dari upaya untuk 

mengintegrasikan non-Pushtun ke dalam syura, 

Taliban (dinilai) belum mampu melepaskan 

tambatan Pushtun dan belum dianggap tidak 

memihak terhadap etnis lain. 

 

Pengambilalihan Kabul dan pembentukan 

pusat syura mencerminkan keinginan Taliban 

untuk tinggal lebih lama di panggung politik. Pusat 

syura dibantu oleh kabinet syura di Kabul, dan 

militer. Ketiga badan ini melapor ke pusat syura di 

Kandahar. Jelas, struktur administrasi ini berbeda 

dengan pemerintahan sebelumnya. Misalnya, Talib 

(mahasiswa agama) di pos menteri adalah sesuatu 

yang tidak dikenal dalam sejarah Afghanistan. 

Meskipun begitu, bahkan Taliban telah 

menemukan bahwa kontrol- Pembentukan syura 

bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang 

efisien. Setelah mereka merebut Kabul, Taliban 

membentuk Dewan Pemerintahan Sementara 

beranggotakan enam orang, yang dipimpin oleh 

Mullah Mohammad Rabbani. Ini diikuti oleh 

pembentukan Majelis Kabul Syura Pejabat Menteri 

pada tahun 1999 M. 

 

Majelis Syura Kabul berurusan dengan 

masalah sehari-hari pemerintah, kota, dan front 

militer Kabul. Rekomendasi serta kebijakan 

penting disampaikan kepada Majelis Syura 

Kandahar, dimana keputusan benar-benar dibuat. 

Untuk memulihkan dan memelihara perdamaian di 

tiap provinsi, Taliban menunjuk gubernur yang 

berasal dari provinsi selain provinsi tempat mereka 

bertugas. 
 

 



 14 

 

Kebijakan ini rupanya disambut baik oleh 

masyarakat. Adapun syura militer, itu adalah badan 

organisasi yang merencanakan strategi dan dapat 

menerapkan beberapa keputusan taktis (lihat Tabel 

2). Tentara syura tampaknya tidak memiliki 

kekuatan pengambilan keputusan strategis. 

Strategi militer, penunjukan personel kunci, dan 

alokasi dana untuk serangan diputuskan oleh 

Amirul Mukminin. Meskipun pemerintah mereka 

memiliki sedikit sumber daya dan banyak bagian 

yang hampir tidak berfungsi sama sekali, Taliban 

telah mengadopsi wacana nasionalisme 

Afghanistan di samping tradisionalisme Islam 

mereka. Terlepas dari kepemimpinan politik 

mereka yang tidak berbentuk, Taliban mengklaim 

berusaha untuk menciptakan kembali negara 

Afghanistan yang terpusat. Di daerah-daerah yang 

dikuasainya, mereka telah menunjuk Gubernur 

Provinsi, Administrator Kabupaten, Kota dan Kota 

dari Pusat.9 

 

Salah satu karakteristik yang paling luar 

biasa dari kepemimpinan Taliban adalah bahwa 

pejabat tinggi pemerintah sering beralih dari 

medan perang ke kementerian dan kembali lagi, 

setiap kali mengikuti perintah dari Mullah Omar. 

Di satu sisi, ini menghasilkan fleksibilitas yang 

luar biasa di antara hierarki Taliban karena mereka 

semua bertindak sebagai administrator dan 

komandan militer. Fleksibilitas dalam komando 

militer ini telah memungkinkan kepemimpinan 

untuk mempertahankan hubungan yang lebih baik 

dengan para pejuang yang mungkin saja terjadi. 

 

Namun, pemerintahan Taliban di Kabul 

kerap kali menghadapi masalah. Misalnya, ketika 

Menteri mana pun yang berada di front, (sempat) 

tidak ada keputusan yang dapat diambil dalam 

kementerian tersebut. Selain itu, Menteri 

pemerintah bekerja tanpa bayaran, sesuatu yang 

tidak pernah terdengar di zaman modern. Mereka 

tidak menggunakan sumber dana pemerintah untuk 

penggunaan pribadi, membatasi pengeluaran dan 

menahan diri dari memanjakan diri dalam menyia-

nyiakan dan pemborosan. Gaji reguler hanya 

dibayarkan kepada pegawai negeri profesional dan 

tentara terlatih yang diambil dari bekas tentara 

komunis. 

 

Adapun Aliansi Utara, hingga Agustus 

1998 M, wilayah yang dikuasainya memiliki empat 

pusat administrasi dan politik utama: Mazar Sharif, 

yang oleh beberapa kelompok ingin diubah 

menjadi ibu kota sementara bagi pemerintah di 

pengasingan Negara Islam Afghanistan; Talauqan, 

markas besar SCN Masood; Shibergan, lokasi 

markas Dostum; dan Bamiyan, markas besar Hizb-

i-Wahadat. Taliban telah membuat terobosan ke 

daerah-daerah ini juga, karena seluruh struktur 

administrasi politik Afghanistan utara telah rusak. 

Hanya satu provinsi Afghanistan yang sekarang 

sepenuhnya berada di bawah kendali Aliansi Utara: 

Badakhshan, wilayah pegunungan yang tidak dapat 

diakses di ujung timur laut negara tersebut. Ada 

juga lembah tetangga di barat, dan beberapa 

kantong di pedalaman Afghanistan, di mana 

Taliban belum mampu mengkonsolidasikan 

control disana. 

 

Beberapa elemen dari administrasi negara 

sebelumnya telah bertahan, tetapi kekuatan politik 

berada secara individual dalam berbagai kelompok 

bersenjata daripada dalam struktur kesatuan sipil. 

Kelompok-kelompok tersebut mempertahankan 

struktur militer dan komando mereka sendiri; 
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mereka tidak memiliki strategi terpadu untuk 

mobilisasi sumber daya bersama dalam perjuangan 

mereka melawan Taliban. Daerah-daerah yang 

dikendalikan oleh Taliban telah mengalami 

perubahan drastis pada perilaku pribadi. Taliban 

telah melarang anggur (minuman keras) dan 

televisi, yang dianggap tidak bermoral. Ada juga 

pembatasan total pada musik, fotografi, dan 

lukisan makhluk hidup. Mencukur jenggot atau 

memotongnya kurang dari segenggam dilarang, 

seperti halnya memiliki gaya rambut barat, 

perjudian, taruhan, lomba merpati, balap anjing, 

dan sodomi juga dilarang keras. 

 

Taliban telah mendapatkan ketenaran 

internasional karena mereka melarang perempuan 

bekerja. Wanita wajib mengenakan purdah 

(menutup aurat. jilbab, juga mengacu pada penutup 

tubuh). Anak perempuan dilarang bersekolah. 

Taliban telah memberi tahu semua wanita yang 

bekerja di luar rumah mereka untuk tinggal di 

rumah. Meskipun wanita yang telah bekerja akan 

terus menerima gaji mereka, Taliban mengklaim 

bahwa mereka tidak perlu bekerja lagi. Mereka 

mengklaim bahwa pembatasan ini telah 

diberlakukan untuk melindungi kehormatan dan 

martabat perempuan. 

 

Pada saat yang sama, para pejabat Taliban 

mengatakan bahwa mereka tidak menentang 

perempuan yang memilih bekerja atau menerima 

pendidikan. Taliban mengklaim bahwa mereka 

membutuhkan waktu dan sumber daya untuk 

menciptakan lingkungan yang tepat dan teks serta 

kurikulum yang tepat untuk pendidikan 

perempuan. Perilaku Taliban dimodelkan setelah 

revolusi Islam di Iran. Lembaga pendidikan tetap 

ditutup selama bertahun-tahun setelah revolusi itu. 

Mereka tetap tertutup sampai kaum revolusioner 

Iran secara resmi menetapkan silabus pendidikan 

yang sesuai dengan prinsip pemerintah. Taliban 

telah menyatakan bahwa mereka ingin mendirikan 

negara Islam yang murni. Dalam pandangan 

mereka, ini berarti bahwa perempuan tidak 

memiliki tempat di arena publik. Mereka 

diharuskan untuk tinggal di rumah dan mengurus 

suami dan mengajar anak-anak mereka. 

 

Taliban berpegang teguh pada simbol 

wanita yang dilindungi. Wanita harus mematuhi 

aturan berpakaian yang ketat, mengenakan burqa 

(pakaian yang menutupi tubuh dari kepala sampai 

kaki) dan celana panjang yang menutupi mata kaki. 

Sementara wanita telah memakai burqa di era pra-

Taliban, itu belum menjadi aturan berpakaian yang 

dipaksakan. Dekrit Taliban memiliki dampak yang 

parah pada banyak wanita lain yang tidak memiliki 

kerabat dekat laki-laki untuk menemani mereka di 

ruang publik. Yang paling terpukul adalah sekitar 

30.000 janda di negara itu, banyak di antara (janda) 

mereka yang menjadi tulang punggung bagi 

keluarga mereka. Beberapa janda telah diizinkan 

untuk bekerja di daerah-daerah di bawah kendali 

Taliban, meski bagi mereka tidak mudah untuk 

mendapatkan izin. Menurut perwakilan Taliban, 

pembatasan saat ini dikatakan perlu karena 

perempuan tidak aman di luar rumah mereka. 

Banyak wanita bereaksi keras terhadap kebijakan 

Taliban meskipun iklim terbatas di daerah yang 

dikuasai Taliban. Para wanita ini tidak menyukai 

apa yang telah diakui oleh Taliban. Mereka ingin 

bekerja dan melanjutkan pendidikan, tetapi hak-

hak ini tidak diberikan kepada mereka. 

Pembenaran yang diberikan oleh Taliban tidak 

dapat diterima oleh wanita Afghanistan di 

perkotaan yang bekerja dan lebih melek 
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metropolis. Oleh karena itu, tidak mengherankan 

jika perempuan menjadi kritikus paling vokal 

terhadap Taliban. 

 

Dekrit-dekrit terhadap perempuan juga 

diperkirakan berdampak buruk pada pendidikan 

tingkat dasar. Sebelum perang saudara, lebih dari 

empat perlima guru sekolah dasar adalah 

perempuan. Mayoritas dari mereka sekarang 

menganggur. Penutupan sekolah pada gilirannya 

berdampak pada anak-anak. Banyak anak yatim 

piatu yang dulunya bisa membuat rumah di 

sekolah, kini terpaksa hidup di jalanan. Sebuah 

kelompok bantuan internasional pada tahun 1998 

M memperkirakan 28.000 anak jalanan di Kabul 

saja. Mullah Nuruddin Turabi, Menteri kehakiman 

Taliban, membela tindakan domestik Taliban. Dia 

berkata, “Ini bukan hanya pertanyaan tentang pria 

yang memakai janggut dan wanita yang memakai 

burqa... Di Afghanistan setiap kejahatan harus 

dihentikan dan setiap kebajikan diumumkan.”10 
 
9. Barnett Rubin, “Afghanistan under the Taliban,” Current History, 

vol. 98, no. 625 (Febru- ary 1999), hal. 81. 
10. Michael Fathers, "Frozen in Time," Time, Mei 2000. 

 

Taliban telah membentuk layanan 

keamanan baru, Kementerian Penegakan 

Kebajikan dan Penindasan Kejahatan, untuk 

memberantas korupsi dan kejahatan lainnya dari 

masyarakat Afghanistan. Sesuai dengan prinsip 

Taliban, aturan mereka adalah al-jihad (perang 

suci) melawan dosa, korupsi, dan kekejaman. Oleh 

karena itu, mereka yang tidak mematuhi perintah 

Taliban tentang perilaku pribadi akan dihukum 

dengan keras sesuai dengan penerapan hukum 

Islam yang ketat. Oleh karena itu rajam sampai 

mati, amputasi (dalam kasus perampokan), dan 

bentuk hukuman lainnya dilakukan di depan orang 

banyak. Meskipun demikian, krisis pemerintahan 

tetap ada di Afghanistan. Bagi para pendukung 

rezim Taliban, pemerintahnya adalah salah satu 

yang bertanggung jawab dan mewakili semua 

kelompok etnis. Bagi banyak orang, Taliban telah 

memulihkan budaya Afghanistan. Pemerintahan 

mandiri ala Afghanistan telah diterapkan di 

provinsi-provinsi dan para pendukung Taliban 

mencatat bahwa sistem administrasi dan peradilan 

sipil negara itu sekarang didasarkan pada tradisi 

Islam dan Afghanistan. 

 

Pihak oposisi menolak pendapat ini dan 

mengutuk pemerintah Taliban yang tidak 

representatif dan tidak bertanggung jawab. 

Sementara semua struktur yang disebutkan di atas 

berfungsi, pemerintah menghadapi tantangan yang 

luar biasa. Yang paling jelas adalah ketidak 

keterbukaan pemerintah dan kurangnya pengakuan 

dari sistem internasional, apalagi oleh pihak 

oposisi. Hubungan politik yang dilakukan 

pemerintah dengan pihak lain memberikan bukti 

kredibilitasnya dalam perang saudara. Sementara 

Taliban memiliki kendali besar atas wilayah 

daratan negara itu, mereka belum banyak berhasil 

di bidang politik. Membentuk pemerintahan tidak 

cukup untuk mengakhiri perang saudara, Taliban 

harus mendapatkan penerimaan baik di dalam 

maupun di luar negeri. 

 

LEGALITAS TALIBAN DALAM 

INTERNASIONAL 
 

Status Hukum Internasional Taliban 

Pengakuan pemerintah dalam perang saudara juga 

membantu dalam mengakhiri konflik karena kedua 

pihak yang terlibat menginginkan dukungan 

politik, ekonomi dan militer yang dapat 
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menyertainya. Tidak diakuinya pemerintah 

Taliban merupakan indikator posisinya di kancah 

internasional. Pengakuan belum datang karena 

ketidakpuasan dengan kebijakan Taliban. Setelah 

merebut Kabul, Taliban segera menuntut 

pengakuan resmi dari negara-negara lain sebagai 

satu-satunya pemerintah Afghanistan yang sah. 

Mereka juga menuntut agar diberikan kursi di 

Majelis Umum PBB. Namun, mereka tidak 

menerima keduanya (kedaulatan negar lain dan 

kursi PBB). Sejauh ini hanya Pakistan, Arab Saudi, 

dan Uni Emirat Arab (UEA) yang mengakui 

pemerintahan Taliban. 

 

Sebaliknya, rezim Aliansi Utara 

Burhanuddin Rabbani, meskipun posisi militernya 

lemah, mendapat legitimasi dan dukungan politik 

dari masyarakat dunia, termasuk mayoritas negara 

Islam. Sebagian besar negara mempertahankan 

status quo dan terus mengizinkan misi diplomatik 

rezim Rabbani. Pengakuan dalam hukum 

internasional melibatkan penerimaan oleh suatu 

negara dari suatu entitas tertentu bahwa entitas 

yang diakui ini memiliki kepribadian hukum 

internasional dan hak-hak dan keistimewaan yang 

mengalir darinya, atau eksklusif perwakilan dari 

suatu badan dengan kepribadian hukum 

internasional. Keputusan untuk memberikan atau 

tidak memberikan pengakuan adalah keputusan 

politik dalam kebijaksanaan kedaulatan masing-

masing negara. Pengakuan pada prinsipnya dapat 

diberikan kepada negara atau pemerintah. Sejauh 

hal yang menyangkut negara Afghanistan sendiri, 

telah diakui oleh sejumlah besar negara, termasuk 

semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB, 

selama bertahun-tahun. 

 

Namun, di mana kekuatan politik telah 

terfragmentasi sedemikian rupa di Afghanistan 

dalam beberapa tahun terakhir, mungkin ada lebih 

dari satu kelompok yang mengaku sebagai 

pemerintah. Sebenarnya, seperti yang telah 

digariskan, ada dua pemerintahan dalam satu 

negara. Yang satu kuat secara militer dan 

mengendalikan populasi dan wilayah yang besar 

tetapi tidak memiliki kedudukan hukum. Pakistan 

adalah negara pertama yang memberikan 

pengakuan internasional kepada pemerintah 

Taliban. Tautan masa lalu mereka memberikan 

dasar untuk melakukannya. Seperti disebutkan 

sebelumnya, hampir semua pemimpin Taliban 

adalah pengungsi di Pakistan. Selama beberapa 

tahun, para pemimpin Taliban belajar di madrasah 

(sekolah agama) yang berafiliasi dengan Jamiat-

ul-Ulama-i-Islam (JUI) yang dipimpin oleh 

Maulawi Fazul ur Rehman. Meskipun belum 

terbukti secara meyakinkan bahwa Taliban adalah 

ciptaan Pakistan, banyak kritik di sepanjang garis 

ini dan lainnya telah dilontarkan terhadapnya. 

Pakistan dikatakan telah memainkan peran kunci 

dalam mengubah Taliban menjadi kekuatan militer 

yang berfungsi dengan memberikan pelatihan, 

dukungan logistik, dan peralatan. 

 

Pada tahun 1997 M, Pakistan mengakar 

keputusannya untuk mengakui pemerintah Taliban 

berdasarkan fakta bahwa pemerintah Taliban 

secara efektif mengendalikan sebagian besar 

wilayah Afghanistan, termasuk ibu kota. Pada saat 

pengakuan diberikan, pemerintah Taliban 

menduduki 90% Afghanistan dan mengawasi 

populasi yang mewakili semua kelompok etnis 

negara itu. Sejak itu Pakistan telah berusaha untuk 

menyebarkan citra positif milisi mahasiswa dan 

bekerja untuk mendorong negara-negara tetangga 
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lainnya untuk mengakui mereka. Lebih jauh lagi, 

Pakistan telah melakukan upaya gigih untuk 

membuat PBB mengadopsi formula kursi kosong, 

yang telah dilakukan Organisasi Konferensi Islam 

selama tahun 1996 M. 

 

Hubungan Pakistan dengan Taliban 

menjadi semakin kompleks karena masuknya 

pengungsi Afghanistan ke Pakistan. Pakistan 

sebuah negara berpenduduk 140 juta, kebanyakan 

orang miskin hampir sendirian menampung dan 

memberi makan 1,2 juta pengungsi Afghanistan 

yang tinggal di sana sejak 1995 M, tahun dimana 

PBB berhenti memberikan bantuan makanan dan 

perumahan. Beberapa pengungsi Afghanistan yang 

saat ini berada di Pakistan telah berada di sana 

sejak tahun 1980-an, setelah melarikan diri dari 

invasi Soviet ke Afghanistan. Pada saat itu, 

diperkirakan 3,2 juta pengungsi tinggal di Pakistan, 

menjadikannya beban kasus pengungsi terbesar di 

dunia. Beberapa pengungsi memang kembali ke 

Afghanistan. Pada tahun 1994 M, sekitar 77.000 

kembali dengan bantuan Komisi Tinggi PBB untuk 

pengungsi (UNHCR). Tambahan 76.000 

pengungsi kembali ke Afghanistan sendiri.11  

 

Namun, kurun waktu sejak itu telah terlihat 

gelombang baru pengungsi yang mengalir ke 

Pakistan dari Afghanistan utara. Banyak pengungsi 

baru yang melarikan diri dari pertempuran di sana 

ditambah kekeringan yang memperparah kondisi. 

Gelombang baru ini belum terdaftar secara resmi di 

organisasi internasional mana pun. Akibatnya, 

statistik tentang pengungsi di Pakistan tidak dapat 

diandalkan. Masuknya 30.000 pengungsi 

Afghanistan datang ke Pakistan pada tahun 2000 

dan diperkirakan lebih dari 50.000 telah melintasi 

perbatasan sejak saat itu. Pada tahun itu, Pakistan 

memutuskan untuk menutup perbatasannya untuk 

menghentikan pengungsi lebih lanjut karena tidak 

dapat menyerap lebih banyak lagi. Namun, 

perbatasannya kemudian dibuka kembali karena 

kondisi pengungsi yang mengenaskan dan tekanan 

dari lembaga bantuan kemanusiaan internasional. 

 

Selain Pakistan, Arab Saudi dan UEA 

masuk dalam daftar negara yang mengakui 

pemerintahan Taliban. Arab Saudi datang hanya 

beberapa hari setelah Pakistan. Hingga 

pertengahan 1998 M, Islamabad dan Riyadh berada 

pada gelombang politik yang sama. Arab Saudi 

memasok bahan bakar bersubsidi besar ke Taliban 

melalui Pakistan dan juga menyediakan dana 

umum. Setelah tahun 1998 M, masalah antara Arab 

Saudi dan Pakistan berkembang atas nasib Osama 

bin Laden, jutawan Saudi yang telah mendanai 

Afghanistan. Mujahid Taliban telah berjanji 

kepada Arab Saudi bahwa Osama bin Laden tidak 

akan menggunakan perlindungannya di 

Afghanistan untuk mendukung tindakan kekerasan 

di luar negeri. Setelah Osama bin Laden dikaitkan 

dengan pemboman kedutaan besar AS di Kenya 

dan Tanzania, pengungsiannya yang terus berlanjut 

di Afghanistan menjadi sumber utama ketegangan 

antara Taliban dan AS di satu sisi dan Arab Saudi 

di sisi lain. 

Selain ketiga negara tersebut, Taliban 

belum berhasil menjalin hubungan politik dengan 

negara lain. Hal ini menjadi kendala utama bagi 

suatu pemerintahan suatu negara akan mengalami 

perang saudara. Jika tujuan utamanya adalah untuk 

mengakhiri perang saudara, pemerintah harus 

mengarahkan energinya ke arah ini. Ia tidak dapat 

mengharapkan AS atau negara lain untuk datang 

menyelamatkannya. Amerika Serikat telah 

menjadi negara besar yang terlibat di Afghanistan. 
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Seiring dengan Soviet, AS telah memberi 

makan perang saudara sejak zaman perang dingin. 

Ketika Taliban merebut Kabul, Departemen Luar 

Negeri AS mengumumkan akan menjalin 

hubungan diplomatik dengan Taliban dengan 

mengirimkan seorang pejabat ke Kabul. 

Pengumuman ini dengan cepat ditarik kembali. 

Juru bicara Departemen Luar Negeri Glyn Davies 

mengatakan AS tidak menemukan keberatan dalam 

langkah-langkah yang diambil oleh Taliban untuk 

memberlakukan hukum Islam dan 

menggambarkan Taliban sebagai anti-modern 

daripada anti-Barat. Beberapa anggota Kongress 

mendukung Taliban karena pemerintah mereka 

tampaknya melayani Kebijakan AS untuk 

mengisolasi Iran. Rezim Taliban akan menciptakan 

penyangga Sunni yang kuat di perbatasan Iran dan 

berpotensi memberikan keamanan untuk rute 

perdagangan dan jaringan pipa yang akan 

mematahkan monopoli Iran di rute perdagangan 

bagian selatan Asia Tengah. 
 
11. Nasreen Ghufran, “Refugees: A Comparative Study of India and 

Pakistan” (paper presented at the conference, “The Challenge of 
Cooperation: South Asia and Beyond,” Kath- mandu, Nepal, 

December 1998). 

 

Tapi dari kebijakan awal persetujuan vis-

à-vis Taliban, AS pindah ke ekstrim lain menolak 

mereka sepenuhnya. Penolakan AS sebagian besar 

karena tekanan yang diberikan oleh gerakan 

feminis. Feminis terkemuka Zieba-Shorish 

Shamley membujuk banyak kelompok feminis AS 

untuk mempelopori kampanye tanda tangan untuk 

memobilisasi dukungan bagi perempuan 

Afghanistan. Upayanya membantu membujuk 

mantan Presiden Clinton untuk mengambil sikap 

lebih keras terhadap Taliban.12 Kecaman 

Washington terhadap Taliban juga datang di latar 

belakang pemilihan presiden di AS, karena 

mendukung rezim yang tidak menghormati hak  

asasi manusia akan berdampak negatif pada posisi 

Clinton.13 

 

Pada tahun 1998 M, ketika Taliban 

membuat keuntungan militer yang besar melawan 

kekuatan Aliansi Utara, mereka berharap untuk 

mendapatkan pengakuan dan kursi di PBB; mereka 

memiliki kota-kota besar Afghanistan di bawah 

kendali mereka dan saingan mereka mundur. 

Perwakilan Taliban mengklaim bahwa jika 

pengakuan diberikan kepada pemerintah mereka, 

mereka akan mengizinkan proyek pipa besar untuk 

melanjutkan yang akan membawa minyak dan gas 

dari Asia Tengah ke pasar yang menguntungkan di 

Pakistan dan India. Pipa ini akan memotong bagian 

barat Afghanistan. “Bahkan sebelum penangkapan 

Mazar-i-Sharif dan Taloqan, kami sepenuhnya 

memenuhi syarat untuk mendapatkan pengakuan,” 

kata wakil Menteri informasi Abdur-Rahman 

Hotaki, merujuk pada dua pangkalan oposisi utama 

yang direbut oleh milisi. “Oposisi memberi orang 

alasan untuk menolak pengakuan kami dan 

mencegah kami menjalankan pipa melalui negara 

kami, tapi alasan itu sekarang sudah hilang,” 

katanya. “Semua alasan yang menghalangi 

pengakuan kami hilang. Oleh karena itu 

diperkirakan mereka akan merevisi kebijakan 

mereka dengan melihat realitas saat ini,” katanya, 

seraya menambahkan bahwa semua “syarat dan 

ketentuan untuk negara yang sah telah 

terpenuhi.”14 

 

Tetapi Taliban menghadapi masalah 

dengan organisasi internasional. Di dalam kuurn 

1999 M, PBB mengusulkan pengenaan sanksi 
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terhadap Taliban ketika mengeluarkan Resolusi 

Dewan Keamanan 1267. Diadopsi dengan suara 

bulat oleh Dewan Keamanan pada 15 Oktober, 

resolusi tersebut menuntut agar Taliban 

menyerahkan Osama bin Laden tanpa penundaan 

lebih lanjut kepada pihak berwenang di negara di 

mana ia akan dibawa ke pengadilan. Sampai 

Taliban mematuhinya, resolusi itu mengharuskan 

Negara-negara anggota PBB untuk menolak izin 

bagi pesawat yang dimiliki, disewa, atau 

dioperasikan Taliban untuk mendarat atau lepas 

landas dari wilayah mereka. Ini juga menyerukan 

pembekuan dana dan sumber keuangan lainnya, 

termasuk dana yang berasal dari properti yang 

dimiliki atau dikendalikan, secara langsung atau 

tidak langsung oleh Taliban. Yang terakhir 

memiliki waktu 30 hari untuk mematuhi resolusi 

ini sebelum sanksi dijatuhkan. Taliban tidak 

mematuhi hal tersebut dan sanksi atas (Taliban) 

mulai berlaku. 
 

12. Rasyid, Taliban, hal.180–82. 
13. P. Stobodan, “The Afghan Conflict and Regional Security”, 

Strategic Analysis (August 1999), hal. 724. 
14. Frontier Post (Peshawar), 14 Januari 2001. 

 

Putaran sanksi lainnya dijatuhkan pada 

Taliban pada bulan Desember 2000 M dengan 

dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB 

1333.  Sanksi baru tersebut menyerukan embargo 

senjata terhadap Taliban, termasuk bantuan militer 

asing. Demikian juga memberlakukan larangan 

perjalanan oleh para pemimpin senior milisi, 

larangan penerbangan yang lebih luas daripada 

yang diberlakukan tahun lalu untuk memaksa 

penyerahan bin Laden, langkah-langkah untuk 

menutup semua kantor Taliban di luar negeri, dan 

larangan ekspor ke daerah- daerah acetic anhydride 

Taliban, yang digunakan untuk memproduksi 

heroin. Akhirnya, itu juga membekukan dana dan 

aset keuangan lainnya dari Osama bin Laden dan 

individu dan entitas yang terkait dengannya. 

Mullah Omar bereaksi terhadap putaran sanksi ini 

dengan mengatakan bahwa pemerintahnya tidak 

akan mundur dari pendirian dan prinsipnya bahkan 

jika seluruh dunia menentangnya.15 

 

Kelanjutan sanksi ini telah mendorong 

masalah pengakuan ke backburner. Namun, 

komunitas internasional juga membayar harga 

karena tidak mengakui legitimasi Taliban. Salah 

satu bidang utama di mana Taliban dapat 

memberikan bantuan adalah dalam menahan 

produksi opium. Mullah Omar dalam beberapa 

kesempatan menegaskan keinginannya untuk 

melawan produksi opium. Namun, sulit untuk 

mempertahankan postur kebijakan seperti itu 

setelah sanksi eksternal. Akibatnya, pada tahun 

1999 M, lebih dari 90.983 hektar bunga poppy 

menghasilkan panen lebih dari 4.581 ton opium 

kering, peningkatan produksi sekitar 70% 

dibandingkan angka tahun sebelumnya. 

 

Sanksi internasional juga telah 

mempengaruhi insentif petani lokal untuk 

berpaling dari produksi opium. Situasi sosial 

ekonomi Afghanistan membuat produksi opium 

menjadi satu-satunya sarana ekonomi yang tersedia 

untuk akses ke lahan, tenaga kerja, dan kredit. Saat 

ini, ketergantungan berat kaum tani Afghanistan 

pada produksi opium, terkait dengan realitas 

politik-teritorial masyarakat suku yang ditandai 

oleh kesetiaan politik yang rapuh, mempersulit 

Taliban untuk melakukan upaya serius untuk 

memberantasnya.16 
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Selain itu, setiap upaya Taliban untuk 

menerapkan kebijakan pemberantasan opium akan 

sangat dikompromikan oleh non-pengakuan 

internasional pemerintah. Ini menempatkan 

pembatasan pada opsi yang terbuka bagi 

pemerintah. Bahkan Program Pengendalian 

Narkoba PBB tidak dapat secara legal mencapai 

kesepakatan formal dengan pemerintah Taliban 

selama yang terakhir tidak diakui secara 

internasional. Pemerintah Taliban menghadapi 

situasi catch-22 yang dipaksakan sendiri. 

Kebijakan dan tindakan politik dianggap tidak 

dapat diterima oleh masyarakat internasional, 

namun tidak dapat mengejar kebijakan 

pemberantasan apapun dengan harapan 

keberhasilan penuh tanpa pengakuan dan bantuan 

internasional yang ditolak karena kebijakan dan 

dan tindakan tersebut.17 
 

15. Ibid. 
16. Pierre-Arnaud Chouvy, “Dilema Narkoba Taliban: Produksi 

Opium vs. Internasional 
Pengakuan," Analis (Paris) (1999). 

17. Pada saat penulisan, Taliban tidak bekerja sama dalam 
pemberantasan opium. Saat ini, tampaknya ini mungkin telah 
berubah. Taliban mengklaim telah sepenuhnya memberantas 

produksi opium di daerah-yang didominasi oleh pasukan mereka, dan 
klaim tersebut sedang diverifikasi di bawah naungan PBB. 

 

PROSPEK MASA DEPAN UNTUK 

PERUBAHAN REZIM TALIBAN 
 

Sejak tahun 1996 M, Taliban telah 

berusaha keras untuk mengakhiri perang saudara 

dengan sukses. Kebijakan domestik mereka telah 

membawa keterasingan dan menciptakan celah 

dalam masyarakat Afghanistan. Sikap mereka yang 

tidak fleksibel terhadap berbagai kebijakan telah 

menyangkal kredibilitas yang mereka inginkan. 

Otoritarianisme dan intoleransi mereka telah 

mengasingkan orang Afghanistan non- Pushtun, 

yang merupakan lebih dari setengah populasi. 

Ribuan aliran ekstremis pendukung Taliban-

Pakistan dan Arab ke Afghanistan telah memicu 

kebencian penduduk setempat.18 Taliban dituduh 

menyembunyikan teroris dan ekstremis yang tidak 

hanya mendukung Taliban tetapi juga menjalankan 

kebijakan ekstremis mereka di negara-negara 

sasaran. 

 

Menurut laporan yang muncul di Tinjauan 

Ekonomi Timur Jauh (FEER), Afghanistan telah 

menjadi tempat perlindungan bagi “pemberontak 

bersenjata yang dituduh melakukan serangan 

teroris di China, Iran, Uzbekistan, Tajikistan, dan 

Pakistan.” Sekitar 400 militan Islam Arab dari 

selusin negara Timur Tengah dan Afrika dikatakan 

menjadi bagian dari Brigade 055, yang didanai 

oleh Osama bin Laden dan bertempur bersama 

Taliban dalam serangan saat ini. Artikel itu lebih 

lanjut mencatat bahwa “kelompok-kelompok yang 

beragam memiliki agenda mereka sendiri, terutama 

berfokus pada meruntuhkan rezim di dalam negeri, 

tetapi beberapa memiliki semangat yang sama 

dengan bin Laden untuk revolusi Islam global. 

Jaringan pertemanan berbahaya yang dihasilkan 

mengancam untuk mengekspor ketidakstabilan di 

seluruh pedalaman Asia Tengah yang kaya mineral 

dan kurang dieksploitasi secara komersial.”19 

 

Jelas, bahwa Taliban harus meningkatkan 

citra mereka baik di dalam maupun di luar negeri, 

karena persepsi memainkan peran penting dalam 

penerimaan umum atau non-penerimaan 

pemerintah di kedua arena. Saat ini, Taliban 

dianggap terutama sebagai elemen negatif yang 

tidak mungkin memainkan peran positif dalam 

menyelesaikan konflik Afghanistan. Jika mereka 

gagal dalam tujuan mereka, bangsa Afghanistan 

akan kehilangan kepercayaan bahwa kekuatan 
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politik agama dapat memainkan peran yang berarti 

dalam menyelesaikan konflik yang sedang 

berlangsung. Nasib Taliban akan lebih atau kurang 

lebih sama dengan yang menimpa mujahidin jika 

mereka tidak mengambil tindakan tepat waktu dan 

korektif untuk memperbaiki situasi Afghanistan 

yang memburuk. 
 
18. Peter Tomsen, “Respons: A Chance for Peace in Afghanistan—

The Taliban's Days are 
Bernomor," Urusan luar negeri 79 (Januari–Februari 2000), hlm.  

179. 
19. Ahmed Rashid, “Afghanistan: Hati Kegelapan,” FEER, 5 

Agustus 1999. 

 

Taliban memperoleh dukungan dari 

sebagian besar penduduk pada awalnya karena 

mereka menawarkan diri mereka sendiri kekuatan 

netral dan menyatakan niat mereka untuk tetap 

demikian. Namun, mereka tidak lagi netral dan 

menjadi pihak lain yang berkonflik. Kebijakan 

mereka tidak hanya membuat marah publik 

internasional tetapi juga sebagian besar komunitas 

Afghanistan. Masuknya gelombang besar 

pengungsi Afghanistan ke Pakistan mencerminkan 

ketidaksepakatan yang berkembang dengan 

kebijakan mereka. Kekecewaan ini tidak mungkin 

berubah jika Taliban tidak memoderasi pendirian 

mereka. Taliban tentu saja percaya bahwa 

kebijakan mereka penting untuk membawa 

perubahan yang mereka inginkan, tetapi mereka 

tidak menyadari betapa kebijakan ini telah 

mengasingkan orang. 

 

Komunitas internasional telah secara 

eksplisit menyuarakan kritiknya terhadap rezim 

Taliban dan menganggapnya sebagai mimpi buruk 

bagi perempuan, pembangkang politik, dan siapa 

pun yang tidak tunduk pada undang-undang di 

bawah wewenang Kementerian Pembinaan 

Kebajikan dan Penindasan Kebajikan. Gerakan 

Taliban sendiri muncul sebagai reaksi terhadap 

kebijakan yang mementingkan diri sendiri dan 

merusak diri mujahidin, yang pretensinya terhadap 

Islam dan kepemimpinannya didiskreditkan. 

Dalam kekosongan ideologis dan keadaan Anarki 

Hobbesian inilah yang membuat pemerintahan 

Taliban cocok untuk rakyat Afghanistan biasa.20 

Tetapi jika pemerintah Taliban tidak melunakkan 

kebijakannya saat ini dan perdamaian total tidak 

dipulihkan, tidak akan terlambat bagi rakyat jelata 

untuk melawan mereka. 

 

Tahun 2001 M telah menyaksikan 

kemarahan universal atas serangan yang 

diluncurkan oleh penguasa Taliban terhadap masa 

lalu Buddhis Afghanistan. Penghukuman tidak 

tetap terbatas pada negara-negara non-Muslim; 

beberapa negara Islam termasuk Pakistan 

dikejutkan oleh penghancuran patung-patung 

Buddha di provinsi Bamiyan. Pakistan mengirim 

delegasi resmi yang bertujuan untuk mencegah 

Taliban menghancurkan patung-patung itu. 

Menteri Luar Negeri Pakistan Abdul Sattar 

mengatakan, "Tentu saja kami percaya itu adalah 

kesalahan, kesalahan dan akibatnya Afghanistan 

akan menderita konsekuensi selama bertahun-

tahun yang akan datang." Untuk ini dia 

menambahkan bahwa “sangat sulit bagi saya 

untuk membuat pernyataan mengapa mereka tidak 

mendengar.”21 

 

Iran juga mengutuk keras penghancuran 

patung-patung itu. Sebuah pernyataan yang 

dikeluarkan oleh Organisasi Warisan Budaya Iran 

bertanya-tanya mengapa “individu-individu 

tertentu yang dipimpin Taliban, yang menyebut 

diri mereka 'ulama', telah memerintahkan 
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penghancuran situs-situs kuno umat manusia, 

dengan alasan penistaan dan penyembahan 

berhala sebagai alasan.”22 Untuk mencegah 

kehancuran mereka, Iran bahkan menawarkan 

untuk membeli patung-patung itu atau 

memindahkannya ke tempat penyimpanan. 

Namun, Menteri Luar Negeri Taliban, Wakil 

Ahmad Mutawakil, menolak tawaran apapun untuk 

mencegah penghancuran patung tersebut. 

 

Negosiasinya dengan Pakistan tidak 

membuahkan hasil positif dan dia menolak tawaran 

Iran, menegaskan kembali bahwa kehadiran 

patung-patung itu bertentangan dengan ajaran 

Islam. Setelah tindakan Taliban selanjutnya, Iran 

memimpin inisiatif PBB untuk mengambil 

tindakan serius terhadap rezim tersebut. 

Mengomentari penghancuran patung-patung itu, 

Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan, 

“Sayangnya, penghancuran patung- patung oleh 

Taliban telah menimbulkan keraguan pada 

pandangan komprehensif yang ditawarkan oleh 

ideologi Islam di dunia. Jelas, Muslim di seluruh 

dunia menyalahkan Taliban yang berpikiran kaku 

dan sama sekali tidak melibatkan Muslim 

Afghanistan dalam gerakan kontra-budaya ini.”23 

 

Insiden Bamiyan menimbulkan 

kontroversi ganda, tentang karakter rezim Taliban 

dan hubungan antara budaya, agama, dan warisan 

nasional di negara Islam. Dengan gaya khasnya, 

Mullah Omar mengabaikan semua keberatan atas 

rencana penghancuran patung-patung Buddha, 

dengan mengatakan “tugas saya adalah 

melaksanakan perintah Islam.” Dia menggunakan 

hukum Islam, fatwa dikeluarkan oleh ulama 

Afganistan terkait dengan rezim ini, dan keputusan 

Mahkamah Agung Afghanistan untuk mendukung 

keputusannya.24 Meskipun demikian, 

penghancuran patung-patung itu semakin menodai 

citra Taliban. Meskipun mungkin Taliban 

melakukan tindakan mereka sebagai reaksi 

terhadap sanksi keras yang dijatuhkan kepada 

mereka oleh dunia, Taliban harus menyadari 

bahwa mereka tidak akan mendapatkan simpati 

atau pengakuan internasional. 

 

Afghanistan selalu penting bagi kekuatan 

eksternal karena lokasinya yang strategis. Mereka 

telah mencampuri urusannya baik di masa lalu 

maupun saat ini. Perang saudara yang 

berkepanjangan membuatnya lebih rentan terhadap 

penetrasi eksternal. Dalam situasi seperti itu tidak 

ada pilihan lain selain mencari bantuan dan 

dukungan dari luar. Kekuatan eksternal lebih dari 

bersedia untuk melakukannya jika itu melayani 

kepentingan nasional mereka. Pihak oposisi 

kemungkinan akan mengadopsi strategi serupa 

karena mereka memiliki lebih sedikit akses ke 

sumber daya negara daripada otoritas yang 

berkuasa. Seandainya tidak ada keterlibatan 

eksternal, perang saudara Afghanistan yang 

berkepanjangan tidak akan menjadi urusan yang 

berlarut-larut dan rumit seperti sekarang ini. 

 

Perang saudara Afghanistan memiliki 

implikasi regional yang penting. Berbagai 

kekuatan eksternal mengejar tujuan yang berbeda 

di Afghanistan dan hasilnya pengejaran para 

pemain ini dapat menentukan kelanjutan konflik. 

Pemain yang paling berpengaruh, Pakistan, 

bertujuan untuk membangun pemerintahan yang 

bersahabat di Afghanistan. Pakistan ingin 

mencapai kedalaman strategis melawan India. 

Kemenangan penuh oleh Taliban akan memberi 

Pakistan akses yang lebih besar ke pasar Asia 
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Tengah dan rute yang aman untuk pipa minyak dan 

gas yang direncanakan dari Turkmenistan ke Laut 

Arab. 
 
20. Hafeez Malik, ““Pakistan, Islam and the Taliban Phenomenon,” 

News International (Paki- stan), 9 Juni 2000. 
21. Pidato Sattar ada di, ibid., 11 Maret 2001. 

22. Cultural Heritage Organization comment is in Iran News 
(Tehran), March 1, 2001. This news item is distributed via 

Middle East News Online, available at <http:// 
www.middleeastwire.com>. 

23. Komentar Kementerian Luar Negeri Iran, dilansir BBC 
World Service, 5 Maret 2001. 

24. Rahimullah Yusufzai, “A Question of Tolerance,” News 
International,” 4 Maret 2001. 

 

Berakhirnya perang saudara di 

Afghanistan juga akan menyebabkan pemulangan 

para pengungsi Afghanistan di Pakistan. Pakistan 

semakin tidak sabar dengan dampak pengungsian 

ini di tanahnya. Secara ekonomi, warga Pakistan 

was-was karena sebagian pengungsi mampu 

memonopoli berbagai perdagangan. Masuknya 

gelombang besar pengungsi telah membuat upah 

buruh tetap rendah. Jumlah mereka yang besar 

telah berkontribusi pada kepadatan kota dan desa, 

sehingga membebani infrastruktur dan 

berkontribusi pada peningkatan harga sewa. Haji 

Abdul Haleem, presiden Kamar Dagang dan 

Industri Sarhad, mengungkapkan kekesalan yang 

dirasakan oleh banyak orang Pakistan: “Para 

pedagang lokal membayar pajak sementara bisnis 

mereka terhenti karena tangan bebas yang 

diberikan kepada para pedagang Afghanistan di 

aktivitas perdagangan karena mereka tidak 

membayar pajak.”25 

 

Banyak pengungsi juga dipersalahkan atas 

meningkatnya kejahatan, terutama penembakan, 

penyelundupan narkoba, prostitusi, dan pencurian. 

Pemerintah Pakistan telah meluncurkan operasi 

intermiten terhadap para pengungsi Afghanistan 

yang terlibat dalam kejahatan keji. Statistik yang 

dikumpulkan oleh cabang kejahatan polisi di 

Provinsi Perbatasan Barat Laut mengungkapkan 

bahwa para pengungsi melakukan kejahatan 11 

kali lebih banyak daripada penduduk setempat 

sepanjang tahun 1998 M. Hampir delapan dari 

setiap 1.000 pengungsi Afghanistan secara resmi 

dituduh melakukan kejahatan.26 Pesaing utama 

Pakistan untuk pengaruh di Afghanistan adalah 

Iran. Iran telah berusaha memberikan dukungan 

kepada Aliansi Utara sebagai cara untuk 

mengekspresikan solidaritasnya dengan penduduk 

Syiah Afghanistan. 

 

Di sisi lain, Arab Saudi memberikan 

dukungan keuangan kepada Taliban untuk 

membatasi pengaruh Iran di Afghanistan. Arab 

Saudi memiliki kedekatan dengan interpretasi 

Taliban tentang Islam. Namun, pemerintah Saudi 

memiliki keprihatinan khusus pada 

pembangkangan Saudi-Osama bin Laden, yang 

saat itu tinggal di wilayah yang diduduki Taliban 

di Afghanistan. Sedangkan tujuan yang dinyatakan 

AS adalah untuk mengakhiri perang saudara 

dengan pembentukan pemerintahan perwakilan 

(pemerintahan boneka). Namun sebenarnya lebih 

tertarik dalam hal mengusir teroris internasional 

dari Afghanistan dan menghentikan perdagangan 

narkoba. AS pun diam-diam bekerja sama dengan 

Aliansi Utra dengan maksud mencegah penyebaran 

pemikiran Taliban yang dianggap sebagai 

Fundamentalisme Islam. 
 

25. Haleem, dalam ibid., 4 Januari 1998. 
26. Statistik Kepolisian, dalam ibid., 5 Maret 1999. 

 

Taliban juga menghadapi hambatan lain di 

antara republik-republik tetangga di Asia Tengah 

seperti Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. 
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Republik ini menganggap Taliban sebagai 

ancaman langsung terhadap keamanan mereka. 

Untuk alasan itu mereka bekerja sama dengan 

Aliansi Utara melalui jaringan kesetiaan etnis yang 

kompleks. Namun, kelanjutan dari konflik 

Afghanistan menimbulkan kendala besar bagi 

pengembangan hubungan komunikasi bagi negara-

negara tersebut hingga terhadap pembagunan 

jaringan pipa energi untuk jalur selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 
 

Konflik domestik Afghanistan yang berlarut-larut belum berakhir karena protagonis utama terus 

mengejar tujuan mereka masing-masing di medan perang. Adapun yang mengatakan, tidak jelas apakah pada 

akhir konflik nanti akan menguntungkan bagi Afghanistan. Sedangkan banyak beranggapan bahwa 

Penaklukan bukanlah sifat Orang Afghanistan, mereka pun tidak dapat menerima pemaksaan terhadap hal-hal 

apakah itu agama atau sebuah pemikiran. Dikatakan pula, kekecewaan semakin meningkat bahkan pada 

daerah-daerah di bawah kepemimpinan Taliban, banyak dari mereka beranganggapan kekuatan yang ada hanya 

sebuah pemanfaatan Pakistan yang dipaksakan kepada mereka. Berkembangnya keragu-raguan atas 

keterlibatan Pakistan di negara itu memang menjadi kurang menguntungkan bagi kepemimpinan Taliban. 



 26 

Namun tidak adanya penyelesaian konflik perang saudara yang berlangsung mencerminkan ketidakmampuan 

dari Oposisi Aliansi Utara dalam mewujudkan persatuan dan perdamaian di negara mereka sendiri. Konflik 

tersebut hanya memperkeras perbedaan etnis di Afghanistan dan perpecahan ini pun akan semakin sulit untuk 

diatasi. 

 

Sayangnya terlepas dari keberhasilan mereka di lapangan, Taliban memang belum mendapatkan 

pengakuan internasional yang lebih luas. Memupuk hubungan lebih dengan negara lain, memang menjadi 

hambatan bagi positifnya tujuan mereka. Afghanistan telah membayar harga tinggi untuk isolasi masa lalunya 

dan tentu saja tidak mampu membelinya di abad ke-21. Terlebih lagi, sanksi internasional semakin 

mempersulit berkembangnya situasi ekonomi di Afghanistan mengingat rumitnya dampak kehancuran 

ekonomi yang ditimbulkan oleh perang saudara selama bertahun-tahun. Kebijakan totaliter Taliban yang telah 

mengasingkan banyak rakyatnya sendiri, pemberlakukan kebijakan tersebut dikatakan menjadi sebuah 

kelemahan bagi kekuatan internal Afghanistan. Pemerintah yang lemah akan berdampak pada sulitmya 

pencegahan campur tangan asing (eksternal) yang ikut campur dalam urusan di Afghanistan dan mengadopsi 

kebijakan independen. 

 

Dikatakan pula, jika Taliban menginginkan perdamaian yang stabil, solusi politik harus menjadi 

prioritas utama. Mereka dapat memberikan kontribusi besar untuk mencapainya dengan memegang 

referendum di daerah-daerah yang dikuasainya. Sementara itu adalah tanggung jawab Taliban untuk membuat 

perubahan besar pada kebijakan domestik mereka, hingga seluruh dunia pun harus maju untuk membantu 

perkembangan Afghanistan. Namun jelas sudah, siapapun dan kebijakan apapun tidak dapat mendorong 

perubahan Afghanistan apabila masih memperlakukan Taliban seperti orang buangan. Hanya dengan 

melibatkan Taliban dalam komunitas internasional, dapat membuka jalan bagi Afghanistan untuk 

perkembangan yang lebih luas. 


