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ABSTRACT 

The role of the United States as a world hegemonic country has always been a topic 

that has its own appeal to the international relations studies. The dynamics of United States 

foreign policy in order to expand its influence over the world and maintaining the power of 

hegemony brought America to a position that always has any role in almost every issue in the 

international area. The United States has been maintaining its power through a wide variety 

of ways, including the neo-imperialist political manifestations of developing countries. This 

undergraduate thesis is about how the United States began its neo-imperialist ambitions to the 

very strategic potential Uzbekistan, until they got failed due to the discontinuance of 

cooperation by Uzbekistan. The process of analysis used the theory of imperialism with 

qualitative research methods that comprised a literature study conducted on primary and 

secondary documents and also other supporting Internet-based research data. From the 

research conducted, we can conclude the results that the failure of the United States in 

Uzbekistan are the emergence of elite awareness of Uzbekistan due to the pressures of the 

United States and also Russian reaction toward the cooperative relationship between the 

United States and Uzbekistan. 
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 Peran Amerika Serikat sebagai negara hegemoni dunia selalu menjadi topik yang 

memiliki daya tarik tersendiri di dalam kajian ilmu hubungan internasional. Sifat politik luar 

negeri Amerika Serikat yang dinamis dalam rangka melancarkan pengaruhnya ke seluruh 

dunia serta mempertahankan kekuatan hegemoninya menjadi salah satu ciri khas, yang 

membawa Amerika kepada posisi yang selalu memiliki celah untuk dapat terlibat di hampir 

setiap masalah di dalam percaturan dunia internasional. Berbagai macam cara dilakukan 

Amerika Serikat dalam rangka memperluas pengaruh dan kekuasaannya, termasuk melalui 

manifestasi politik neoimperialis terhadap negara-negara berkembang. Skripsi ini akan 

membahas mengenai bagaimana Amerika Serikat memulai melancarkan ambisi 

neoimperialisnya di Uzbekistan yang memiliki potensi yang sangat strategis dalam berbagai 

aspek, hingga kemudian mengalami kegagalan dikarenakan pemutusan hubungan kerja sama 

yang dilakukan oleh Uzbekistan. Dalam proses analisis yang dilakukan, digunakan teori 

imperialisme dengan metode penelitian kualitatif yakni berupa studi pustaka yang dilakukan 

terhadap data-data primer, sekunder, serta data-data pendukung lainnya yang bersifat 

internet-based research. Dari pembahasan yang dilakukan, kemudian diperoleh hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Amerika 

Serikat di Uzbekistan meliputi timbulnya kesadaran elit Uzbekistan dikarenakan tekanan-

tekanan Amerika Serikat, serta reaksi Rusia sebagai balancer Amerika Serikat di tengah-

tengah hubungan kerja sama yang terjalin antara Amerika Serikat dan Uzbekistan. 

Kata kunci: Neoimperialis, Amerika Serikat, Uzbekistan, Kerja sama  

I. PENDAHULUAN 

Amerika Serikat sebagai negara imperialis, memiliki ambisi untuk memperluas 

kekuasaannya di seluruh dunia dengan berbagai macam cara yang dapat dilakukan 

khususnya di era modern ini, yakni dengan mengklaim dirinya sebagai polisi demokrasi 

dan penegak Hak Asasi Manusia untuk kehidupan bermasyarakat yang lebih beradab dan 

sejahtera. Dengan ini, kemudian Amerika dapat melancarkan pengaruh seluas-luasnya, 

terutama di negara-negara dunia ketiga. Dengan melancarkan pengaruhnya, maka 

Amerika Serikat dapat memperoleh banyak keuntungan tidak hanya secara ekonomi dan 

politik namun lebih lanjut dapat memperkuat posisinya sebagai negara hegemoni di mata 

dunia internasional.  

Kawasan Asia Tengah merupakan salah satu wilayah yang paling berpotensi di dunia. 

Pada awal Abad Ke-20, Sir Halford Mackinder, seorang ahli geografi Inggris, 
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mengatakan bahwa Asia Tengah akan selalu menjadi kawasan yang sangat penting di 

dunia, dan penguasaan Asia tengah berarti mengontrol heartland (lingkar benua) dan 

kemudian dunia (Wang, 2001). Hal ini tentu saja tidak luput oleh Amerika Serikat, untuk 

melancarkan ambisi imperialismenya di kawasan yang terdiri dari negara-negara hasil 

pecahan Uni Soviet tersebut, dalam hal ini khususnya di Republik Uzbekistan. Baik 

secara geografis, politik, budaya, maupun ekonomi, Uzbekistan merupakan salah satu 

bagian dari Kawasan Asia Tengah yang memiliki potensi strategis dibanding negara yang 

lainnya. Uzbekistan juga merupakan salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia. 

Bahkan menurut situs resmi Lembaga Pemerintah Amerika Serikat; United States Agency 

International Development (USAID), Uzbekistan memainkan peran penting sebagai 

negara terpadat di Asia Tengah dengan sumber daya alam yang luas dan jaringan 

transportasi, sehingga merupakan kekuatan potensial untuk pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas di kawasan itu
1
. Oleh karenanya, sebagai salah satu bagian dari Kawasan Asia 

Tengah yang tergabung dalam Commonwealth Independent States (CIS), Uzbekistan 

merupakan negara yang berpengaruh terhadap negara-negara di sekitarnya. Dengan kata 

lain, jika Amerika Serikat dapat melancarkan pengaruhnya ke Uzbekistan, tidak hanya 

keuntungan dari Uzbekistan saja yang bisa diperoleh, melainkan lebih lanjut hingga ke 

Kawasan Asia Tengah.  

Amerika Serikat mulai menjalin kerja sama yang signifikan dengan Republik 

Uzbekistan pasca momentum World Trade Center (WTC) WTC September 2001, yang 

pada awalnya didasarkan atas keinginan Amerika Serikat untuk mendukung operasi 

militer di Afghanistan dalam rangka melawan terorisme. Hal ini didukung oleh fakta 

bahwa secara politik, Uzbekistan yang merupakan negara Republik telah meninggalkan 

ideologi lama sisa sisa peninggalan soviet. Negara ini kemudian berfokus terhadap Hak 

Asasi Manusia dan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun terkait Afghanistan, 

Uzbekistan memposisikan diri secara jelas, bahwa secara aktif dan tajam terlibat dalam 

dialog dengan AS, NATO dan Rusia, yang bersama-sama sepakat bahwa instabilitas di 

Afghanistan akan mengalami peningkatan dan lebih lanjut dapat mempengaruhi 

keamanan regional. Maka kemudian, Amerika Serikat melihat peluang tersebut sehingga 

kerja sama antara kedua negara secara resmi ditandatangani melalui Declaration on 

Strategic Partnership and Cooperation Framework, ditandai dengan kunjungan Presiden 

                                                           
1
USAID. (2016). About Uzbekistan. Dipetik November 20, 2016, dari United States Agency 

International Develepment: http://www.usaid.gov/uzbekistan  

http://www.usaid.gov/uzbekistan
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Islam karimov ke Amerika Serikat pada Maret 2002 dimana kedua belah pihak 

menyepakati pembangunan Pangkalan Militer Amerika Serikat di Uzbekistan, yang 

selanjutnya disebut juga dengan Karshi Khanabad (K-2) Military Airbase.  

Lebih lanjut, berdasarkan US Department of State bahwa di dalam poin-poin 

kesepakatan yang termaktub di dalam Declaration on Strategic Partnership and 

Cooperation Framework tersebut, kerja sama antara kedua negara tidak hanya terkait 

militer dan keamanan, melainkan juga meliputi politik, ekonomi, hak asasi serta sumber 

daya manusia dengan prinsip-prinsip utama yang menjunjung tinggi norma-norma sesuai 

hukum internasional, kedaulatan, integritas wilayah dan prinsip non-interference. Melalui 

kerja sama tersebut, meskipun dituliskan secara jelas bahwa tetap berpegang pada prinsip 

non-interference, namun sangat terlihat betapa Amerika Serikat memasukkan berbagai 

elemen di dalamnya, terutama terkait demokratisasi dan Hak Asasi Manusia yang 

kemudian secara tidak langsung tentu saja akan berujung pada intervensi Amerika Serikat 

secara lebih dalam di Republik Uzbekistan nantinya.  

Pada Tanggal 29 Juli 2005, Anggota Parlemen Uzbekistan yang masih berada di 

bawah kepemimpinan Presiden Islam Karimov secara tiba-tiba memberi pernyataan 

secara resmi mengenai waktu 180 hari yang diberikan untuk Amerika Serikat agar 

menarik dan mengosongkan pangkalan militernya di Karshi Khanabad. Uzbekistan 

membatalkan kerja sama yang tengah terjalin dengan Amerika Serikat, atau dengan kata 

lain Amerika Serikat gagal dalam rangka menjalankan politik luar negerinya di 

Uzbekistan.  Hal ini mengikuti momentum dimana permohonan Amerika Serikat  untuk 

bergabung dalam Organisasi Kerja sama Shanghai atau Shanghai Cooperation 

Organization (SCO); kerja sama perbatasan ekonomi dan kebudayaan antara negara-

negara di kawasan Asia ditolak, sementara Iran, Mongolia, dan Pakistan telah diterima 

sebagai negara pengamat
2
. Sementara itu, hubungan antara Uzbekistan dengan Rusia 

kembali intens ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama strategis oleh 

kedua pihak.  

Adapun terkait penarikan pangkalan militernya di Karshi Khanabad, berdasarkan US 

Fed News Service, Including US State News (2005) bahwa melalui juru bicara 

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Sean McCormac, Amerika Serikat memberikan 

                                                           
2
Fedoruk Vladimir (2011). Russia and China Want Pakistan in SCO and USA Rejected. Dipetik 

February 7, 2017, dari https://defence.pk/threads/russia-and-china-want-pakistan-and-india-in-sco-and-usa-

rejected.138151/   

https://defence.pk/threads/russia-and-china-want-pakistan-and-india-in-sco-and-usa-rejected.138151/
https://defence.pk/threads/russia-and-china-want-pakistan-and-india-in-sco-and-usa-rejected.138151/
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pernyataan resmi berdasarkan pertemuan selama tiga jam antara Asisten Menteri Amerika 

Serikat, Daniel Fried dengan Presiden Islam Karimov. Amerika Serikat menyatakan 

bahwa terlepas dari keputusan penarikan pasukan di K-2 Base, Uzbekistan tetap 

diharapkan dapat menjadi partner kerja sama yang baik, yang dengan kata lain kedua 

negara dapat memperbaiki hubungan di semua elemen dari agenda yang pernah 

disepakati. Juru Bicara McCormac menegaskan bahwa Amerika Serikat akan terus 

mendorong Uzbekistan pada aspek politik serta reformasi ekonomi. 

Uraian diatas menggambarkan bagaimana Amerika Serikat mulai menjalin kerja sama 

dengan Republik Uzbekistan hingga kemudian mengalami kegagalan di tengah 

perjalanannya, atau dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat kehilangan kesempatannya 

untuk dapat secara lebih luas mengambil posisi strategis di di kawasan Asia Tengah. 

II. RUMUSAN MASALAH 

Mengapa Amerika Serikat mengalami kegagalan dalam melancarkan ambisi 

imperialismenya di Republik Uzbekistan? 

III.  KERANGKA TEORI 

Untuk menganalisis masalah sebagaimana disebutkan, penelitian ini menggunakan 

teori imperialisme. 

Teori Imperialisme 

Teori imperialisme merupakan teori yang digagas oleh para penganut sosialisme. 

Mengenai Teori ini, Vladimir Ilyich Lenin mengaitkannya dengan pesatnya 

perkembangan kapitalisme. Menurut Lenin, imperialisme merupakan tahapan terkini yang 

tidak dapat dihindari dalam logika suatu krisis kapitalisme. Imperialisme lahir di setiap 

krisis kapitalisme yang terjadi. Kemudian untuk dapat terbebas dari krisis periodiknya, 

kapitalisme harus keluar bisa mendapatkan pasar baru, mengekspansi batas-batas negara-

bangsa hingga kemudian menemukan lahan, tenaga kerja, dan bahan-bahan mentah untuk 

produksi kapitalis yang lebih murah.  

Menurut Chomsky (2008) dalam bukunya “Neoimperialisme Amerika Serikat” bahwa 

berdasarkan pandangan Lenin, imperialisme dicirikan oleh lima hal, pertama, konsentrasi 

kapital, baik dalam bentuk konglomerasi maupun monopoli,; kedua, meleburnya 

kekuasaan kapital finans; ketiga, ekspor kapital dalam bantuk investasi-investasi 

industrial; keempat, pembagian ekonomi dunia oleh perusahaan-perusahaan multinasional 
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dan korporasi transnasional melalui kartel internasional; kelima, pembagian politik dunia 

oleh negara-negara maju. 

Imperialisme baru, atau kemudian lebih sering disebut pos-imperialisme ini adalah 

model imperialisme yang telah memasuki fase terkini ditandai dengan runtuhnya sistem 

Soviet dan rejim-rejim nasionalis-populis di Dunia Ketiga. Pada dasarnya, tujuan dari 

imperialisme fase ini masih sama dengan fase-fase sebelumnya, yaitu mengukuhkan 

dominasi kapital, memperluas dan mengekspansi pasar baru, menjarah sumberdaya 

agraria, dan melakukan supereksploitasi pada tenaga kerja di negara-negara pinggiran, 

dengan modus baru berupa wacana-wacana berorientasi ideologis yang siang menguatkan 

hegemoni imperialisme tahap ketiga ini. Wacana-wacana tersebut diantaranya meliputi 

demokrasi, humanitarianisme, hak asasi manusia, pasar bebas dan kesejahteraan, serta 

pemerintahan yang bersih dan baik yang dalam pelaksanaannya dikerjakan dengan model 

standar ganda, dan hanya dilakukan demi mempermulus akumulasi kapital oleh negara-

negara maju pada negara-negara berkembang di tengah-tengah arus perkembangan zaman 

yang begitu pesat  (Chomsky, 2008). 

Adapun menurut Johan Galtung (Dalam Mas’oed, 1990), Imperialisme dilahirkan dari 

suatu struktur hubungan internasional yang tidak seimbang. Johan Galtung mencoba 

menggambarkan suatu struktur hubungan internasional yang bersifat asimetris (timpang), 

dyadic (satu-lawan-satu) dan vertikal antara dua jenis aktor, yaitu aktor Center (negara 

maju) dan aktor Periphery (negara kurang maju). Struktur hubungan asimetris yang 

disebutnya imperialisme berwujud hubungan di mana negara Center memiliki kekuasaan 

atas negara Periphery, sehingga tercipta suatu kondisi disharmoni atau ketidakselarasan 

di antara keduanya. 

Berikut ini sifat-sifat hubungan imperialisme menurut Johan Galtung (Dalam 

Mas'oed, 1990): 

1. Terdapat adanya keselarasan kepentingan antara center (elite) di negara Center 

(negara maju) dengan center di negara Periphery (negara kurang maju). 

2. Terdapat lebih banyak ketidakselarasan atau konflik kepentingan antara center 

dan periphery (massa) di negara Periphery daripada di negara Center. 

3. Terdapat ketidakselarasan atau konflik kepentingan antara periphery dari 

negara Center dengan periphery dari negara Periphery. 
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IV. PEMBAHASAN 

Amerika Serikat melancarkan politik neoimperialisnya di Uzbekistan pada periode 

2002-2005, secara spesifik melalui kerja sama strategis yang disepakati keduanya yang 

lebih dikenal dengan Declaration on the Strategic Partnership and Cooperation 

Framework Between United States and the Republic of Uzbekistan. Perjanjian kerja sama 

ini tepatnya diratifikasi pada tanggal 12 Maret 2002 saat kunjungan Presiden Islam 

Karimov ke Amerika Serikat, yang juga menjadi momen disepakatinya pembangunan 

pangkalan militer Amerika Serikat di daerah perbatasan Uzbekistan sebelah timur dengan 

Afghanistan, yaitu Karshi Khanabad (K2) Airbase.  

Perjanjian kerja sama ini mengalami keretakan seiring berjalannya waktu, berawal 

sejak tahun 2004, bahwa menurut Institute for Defence Studies and Analysis, tercatat 

bahwa Amerika Serikat mulai mengurangi bantuan sebanyak 10,5 juta USD termasuk 6,8 

juta USD bantuan militer, sebab Departemen Luar Negeri Uzbekistan tidak bisa 

menjamin terlaksananya sistem demokrasi multi partai di Uzbekistan
3
. Amerika juga 

mengkritik pelaksanaan politik pemerintahan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip Hak 

Asasi Manusia di Uzbekistan. Keretakan terus berlanjut hingga akhirnya Uzbekistan 

secara resmi memberikan pernyataan mengenai waktu selama 180 hari yang diberikan 

untuk Amerika Serikat mengosongkan pangkalan militernya di Karshi Khanabad  

(Washington File Staff Writer, 2005). Pernyataan yang menjadi wujud pemutusan 

hubungan kerja sama oleh Uzbekistan terhadap Amerika Serikat ini terjadi tepat pasca 

momentum Andijan Massacre yang cukup menyita perhatian dunia internasional pada 

saat itu. Secara umum, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemutusan kerja sama pada 

saat itu, maka hal itu menjadi saat dimana Amerika Serikat kehilangan kesempatannya 

untuk melancarkan ambisinya di Uzbekistan serta kawasan sekitarnya, atau dengan kata 

lain Amerika Serikat telah mengalami kegagalan di Uzbekistan dengan segala potensi 

strategisnya. 

Kegagalan Amerika Serikat antara lain didorong oleh faktor-faktor antara lain faktor 

internal, yaitu berasal dari pihak Uzbekistan berupa kesadaran elit pemerintahan 

Uzbekistan yang berkuasa pada saat itu akan adanya kecenderungan ambisi neoimperialis 

                                                           
3
Institute for Defence Studies and Analysis (IDSA). (2005, Desember 25). IDSA COMMENT. Dipetik 

Februari 25, 2017, dari IDSA: 

http://www.idsa.in/idsastrategiccomments/RussiaandUzbekistanSignTreatyofAllianceRelations_jbakshi_271205  

http://www.idsa.in/idsastrategiccomments/RussiaandUzbekistanSignTreatyofAllianceRelations_jbakshi_271205
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Amerika Serikat, serta reaksi Rusia sebagai negara kuat anti-neoimperialis yang juga 

merupakan tetangga lama bagi Uzbekistan.  

A. Kesadaran Elit Uzbekistan terhadap Ambisi Neoimperialis Amerika Serikat 

Peristiwa yang cukup menggemparkan dunia, Andijan Massacre; menjadi salah 

satu faktor utama atas timbulnya kesadaran Uzbekistan terhadap adanya 

kecenderungan ambisi neoimperialis di dalam hubungan kerja sama yang terjalin 

dengan pihak Amerika Serikat. Mengapa dikatakan demikian, sebab meskipun 

hubungan keduanya memang telah mulai mengalami keretakan sebelumnya, namun 

secara spesifik, pada akhirnya pemutusan hubungan kerja sama adalah tepat pasca 

peristiwa Andijan Massacre tersebut.  

Sesuai dengan jurnal Human Rights Watch  (2005), peristiwa yang dimulai pada 

tanggal 13 Mei 2005 itu terjadi tepatnya di kota Andijan, bagian timur Uzbekistan. 

Pada dini hari itu, gedung pemerintahan diserang oleh orang-orang bersenjata yang 

kemudian disusul oleh demonstrasi besar di Bobur Square, atau di depan hokimiat, 

dengan jumlah massa yang lebih besar, untuk memberikan tuntutan terhadap presiden 

Islam Karimov, agar diberikan penjelasan atas penyanderaan yang dilakukan terhadap 

sebanyak 23 orang pengusaha terkenal yang diklaim pemerintah sebagai para aktivis 

ekstrimisme Islam, kemudian keluhan tentang kemiskinan, serta penindasan 

pemerintah atas masyarakat. Saat itu pemerintah merespon aksi para demonstran 

dengan menurunkan pasukan militer yang serta merta menutup alun-alun kota dan 

mulai menembak para demonstran tanpa peringatan serta tanpa pandang bulu dengan 

menggunakan senjata AK-47 (Avtomat Kalashinkova 1947) yang merupakan senjata 

khas blok timur buatan Rusia, sejenis senapan mesin berat yang digunakan untuk 

menyerang masyarakat sipil. Menurut Daniil Kislov, seorang pengamat Asia asal 

Moscow, Rusia, Karimov yang saat itu dihadapkan oleh kasus ekstrimisme di 

negaranya, tidak mentolerir akan adanya perlawanan terhadap pemerintah
4
. 

Kelompok-kelompok pembela Hak Asasi Manusia memberikan kritik keras atas 

tindakan elit Uzbekistan yang sangat tidak menghargai hak-hak asasi rakyatnya. 

Peristiwa Andijan dinilai sebagai bukti dari segala sifat represif pemerintah 

Uzbekistan sebab menggunakan segala bentuk kekerasan yang berlebihan untuk 

                                                           
4
Mansur Mirovalev (2015, Mei 2015). Dipetik Maret 28, 2017, dari Aljazeera: 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/05/150511123115026.html  

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/05/150511123115026.html
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menghancurkan para demonstran yang merupakan masyarakat sipil dalam jumlah 

yang tidak sedikit, yakni sebanyak ±700 orang termasuk wanita dan anak-anak. 

Narasi inilah yang kemudian berkembang di pihak barat, sebagaimana juga diperkuat 

oleh laporan dari para jurnalis asing yang hadir langsung di tempat kejadian  (Daly, 

2016). 

Di sisi lain, elit Uzbekistan menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi adalah atas 

dorongan kelompok militan Islam yang diklaim memulai kerusuhan. Maka tindakan 

yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu kebutuhan atas penolakan mereka 

terhadap upaya pemerintah untuk menegosiasikan solusi damai (Daly, 2016). Disini 

terlihat kekuatan rejim elit Uzbekistan saat itu, yang dengan terang-terangan 

menegaskan kekuasaannya terhadap masyarakat dan menolak adanya pemberontakan. 

Adapun Sesuai dengan klaim pemerintah Uzbekistan, dilaporkan bahwa jumlah 

korban adalah 187 jiwa, angka yang sangat jauh berbeda dengan apa yang disebutkan 

oleh kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia.  

Lebih lanjut, menurut Human Rights Watch (2005) bentuk isolasi pemerintah atas 

peristiwa ini sangatlah ketat, bahwa sangat sedikit yang diketahui mengenai 

bagaimana detil terjadinya Andijan Massacre tersebut, kemudian apa yang terjadi 

setelahnya terhadap para demonstran baik yang terbunuh maupun mereka yang 

selamat.  

Sikap elit Uzbekistan terhadap peristiwa ini otomatis menuai berbagai macam 

respon dari dunia internasional, terutama berupa kritik dan tekanan. Salah satu pihak 

yang memberikan kritik tekanan serius adalah Amerika Serikat, di tengah perjalanan 

hubungan kerja sama yang terjalin dengan Uzbekistan. Pengaruh Amerika Serikat di 

mata dunia yang begitu kuat, tentu saja berefek pada terbentuknya opini publik 

mayoritas di dunia internasional terkait sikap yang diambil oleh elit Uzbekistan 

tersebut.  

Pada akhirnya, tibalah Uzbekistan kepada keputusan bahwa hubungan strategis 

dengan Amerika Serikat merupakan keputusan yang baik untuk menjaga keutuhan 

dan kedaulatan negaranya mengingat tekanan-tekanan yang diberikan oleh pihak 

Amerika Serikat saat itu. Respon Amerika Serikat terhadap pemutusan hubungan 

kerja sama ini semakin mencerminkan adanya ambisi yang besar, bahwa 

bagaimanapun, Amerika Serikat tidak ingin kehilangan andil atas Uzbekistan. 

Sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh pihak perwakilan Amerika Serikat pada 
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saat itu, bahwa Amerika Serikat akan tetap terus memantau pelaksanaan 

demokratisasi dan hak asasi manusia di Uzbekistan, serta tetap mengharapkan 

Uzbekistan menjadi partner yang baik, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk 

kembali menjalin kerja sama di masa yang akan datang.   

Dari uraian di atas, dipahami mengenai bagaimana di tengah perjalanan kerja 

sama strategis yang terjalin, kemudian muncul kesadaran elit Uzbekistan saat itu 

terhadap ketimpangan hubungan yang terjalin, antara pihaknya dengan pemerintah 

Amerika Serikat seiring dengan meningkatnya posesivitas negara hegemoni dunia 

tersebut melalui tekanan-tekanan serta kritik yang diberikan terutama pada pasca 

peristiwa Andijan Massacre.  

B. Reaksi Rusia terhadap Kerja Sama Strategis Amerika Serikat-Uzbekistan 

Berdasarkan latar belakang sejarahnya, Rusia yang merupakan wilayah hasil 

pecahan Uni Soviet adalah negara dengan wilayah terbesar dibanding negara-negara 

pecahan Soviet lainnya, dan bahkan di dunia. Negara ini juga dikenal sebagai pewaris 

utama Uni Soviet, bahwa pada masa kejayaan Uni Soviet, Rusia adalah negara sosialis-

komunis yang banyak terlibat  di dalam usaha-usaha mencapai kejayaannya hingga 

kemudian menjadi salah satu negara yang disegani.  

Sebagai negara yang mewarisi banyak unsur pengaruh dari Soviet, Rusia memiliki 

posisi yang cukup diperhitungkan di dunia, termasuk yang paling penting adalah 

sebagai negara dengan posisi balancer terhadap kekuatan Amerika Serikat. Maka sudah 

tentu merupakan tantangan tersendiri bagi Rusia, ketika Amerika Serikat mulai 

melancarkan pengaruhnya di kawasan Asia Tengah. Dengan posisinya tersebut, Rusia 

cenderung dipandang sebagai negara mantan penjajah bagi negara-negara mantan 

pecahan Uni Soviet lainnya sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Rusia dalam 

menjalin hubungan baik dengan negara-negara di sekitarnya, utamanya dengan negara-

negara mantan Soviet lainnya, termasuk kawasan Asia Tengah tentunya.  

Terkait politik luar negeri Rusia, khususnya terhadap negara-negara mantan 

jajahan Uni Soviet yang tergabung dalam Commonwealth Independent States (CIS) 

dimana Uzbekistan dan Asia Tengah termasuk di dalamnya, secara lebih spesifik mulai 

digagas oleh Presiden Vladimir Putin yang menjabat sejak Tahun 2000-2011. Pada 

masa pemerintahannya, Presiden Putin mulai melakukan perubahan yang signifikan 

terutama dalam aspek ekonomi dan birokrasi politik Rusia, yang orientasinya 

berdasarkan pragmatisme, efektifitas ekonomi, dan kepentingan nasional sebagai 
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prioritas. Di bawah kepemimpinannya, sesuai dengan kebijakan luar negeri dinyatakan 

bahwa CIS adalah prioritas utama dari kebijakan luar negeri Rusia  (Rachmawati N. , 

2013). 

Lebih spesifik, terkait Uzbekistan yang berada di Kawasan Asia Tengah, sebagai 

tetangga lamanya tentu saja Rusia tidak ketinggalan untuk melakukan upaya-upaya 

pendekatan dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya serta melaksanakan arah 

prioritas politik luar negerinya. Terkait hal ini, Rusia tidak sendiri. Potensi kawasan 

Asia Tengah juga menjadi perhatian khusus Cina yang ternyata juga memiliki 

kepentingan strategis disana, terutama dari segi ekonomi, pada sektor energi lebih 

spesifiknya. Maka kemudian, Rusia dan Cina bekerjasama terkait kepentingan tersebut 

melalui Shanghai Cooperation Organisation (SCO) yang di dalamnya meliputi kerja 

sama di bidang ekonomi dan keamanan, yang telah dimulai sejak 15 Juni 2001, dimana 

saat itu baru diikuti oleh Cina, Kazakhstan, Kyrgistan, Rusia, Tajikistan dan Uzbekistan 

sebagai anggotanya  (Aris, 2013). Dengan komposisi tersebut, kedudukan Cina dan 

Rusia di tengah-tengah anggota yang lain, sebagai negara besar yang berpengaruh di 

kawasannya kemudian membawa keduanya kepada kekuasaan yang cenderung lebih 

besar dibanding negara anggota SCO lainnya. Aktivitas SCO semakin meningkat dari 

waktu ke waktu. Di tahun 2004 Mongolia bergabung sebagai anggota observer, dan 

disusul pada tahun 2005 oleh India Iran serta pakistan yang juga menjadi anggota 

observer (Aris, 2013). 

Secara politik, kepentingan Rusia di dalam SCO pada dasarnya salah satunya 

adalah untuk membendung pengaruh hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia 

Tengah. Rusia berupaya untuk menjadikan SCO sebagai media untuk terjalinnya 

hubungan yang kuat antara Rusia dengan negara-negara di Asia Tengah. Dengan ini, 

dapat dikatakan bahwa pada dasarnya, kedudukan Rusia di sisi Uzbekistan sudah cukup 

kuat dan strategis, yang mana Rusia sejak awal juga telah melancarkan upaya 

pendekatan walaupun tidak secara spesifik melalui hubungan bilateral melainkan 

dengan SCO sebagai jembatannya. 

Komunikasi yang lebih intensif antara Presiden Islam Karimov dengan pihak 

Rusia, dapat dikatakan telah dimulai sejak dilakukannya kunjungan oleh Presiden Rusia 

saat itu, Vladimir Putin ke Samarkand, Uzbekistan pada September 2003, seusai 
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kunjungannya di Malaysia
5
. Kunjungan yang diisi dengan perbincangan informal 

tersebut kemudian membawa Uzbekistan untuk secara lebih intensif menjalin hubungan 

baik dengan Rusia, sebagaimana diungkapkan dalam situs resmi IDSA bahwa para elit 

Uzbekistan saat itu menerima komando yang pada intinya adalah “make friends with 

Russia again” (Institute For Defence Studies and Analyses, 2005).  

Di saat kemudian elit Uzbekistan mulai merasakan kekecawaan khusus terhadap 

skala bantuan Amerika Serikat yang berkurang pada tahun selanjutnya, maka hubungan 

antara Uzbekistan dan Rusia justru semakin dekat. Pernyataan yang sempat diberikan 

oleh Presiden Islam Karimov pada saat itu adalah  "We had hoped that the international 

community would meet us with open arms", yang kemudian segera direspon oleh Rusia 

dengan ditandatanganinya Treaty on Strategic Partnership between Russia and 

Uzbekistan, tepatnya pada tanggal 16 Juni 2004. Mengikuti momen tersebut, Rusia 

diakui ke dalam CACO (Central Asian Treaty Organization) pada Oktober 2004, yang 

otomatis membawanya kepada posisi strategis untuk peran yang lebih di dalam 

geopolitik Asia Tengah.
6
 

Posisi Rusia di sisi Uzbekistan menjadi semakin strategis di sisi Uzbekistan 

setelah terjadinya peristiwa Andijan Massacre. Rusia secara terang-terangan 

memberikan dukungan terhadap Uzbekistan pada saat itu.  Lebih lanjut, sebagaimana 

oleh IDSA  (2005) diungkapkan bahwa hubungan yang semakin menghangat antara 

Rusia dan Uzbekistan terus berlanjut dan relatif sangat signifikan. Masih pada tahun 

yang sama, tepatnya pada November 2005, keduanya menandatangani “The Treaty of 

Alliance Relations” yang menjadi jawaban atas ancaman yang dihadapi oleh rezim elit 

Uzbekistan saat itu, serta juga menjadi kesempatan baik Rusia dalam rangka 

mendapatkan pengaruh geostrategisnya terhadap Uzbekistan dan kawasan Asia tengah 

tentunya.   

Rusia sungguh telah mengambil hati Uzbekistan pada saat itu, bahwa melalui 

perjanjian tersebut, keduanya bersepakat bahwa segala bentuk tindak agresi yang 

diterima baik oleh Rusia maupun Uzbekistan, merupakan tindak agresi terhadap kedua 

belah pihak sehingga pihak yang lain akan berkewajiban memberikan bantuan yang 

diperlukan.  

                                                           
5
Institute for Defence Studies and Analysis (IDSA), op. cit.  

6
Ibid. 
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Dari rentetan kronologi di atas, sangat terlihat peran signifikan Rusia di sisi 

Uzbekistan sebagai negara anti neoimperialisme yang juga merupakan tetangga lama 

Uzbekistan, serta sebagai sentral atas negara-negara  Commonwealth Independent 

States (CIS) dimana Uzbekistan juga tergabung di dalamnya. Disini sangat terlihat, 

bagaimana Rusia sebagai balancer Amerika Serikat mengambil sikap dengan cara 

menyambut Uzbekistan yang saat itu tengah mengalami tekanan besar dengan tangan 

terbuka sehingga menarik Uzbekistan semakin dekat di sisinya, serta secara tidak 

langsung mempengaruhi kegagalan Amerika Serikat dalam melancarkan politik 

neoimperialismenya di Uzbekistan. 
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