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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

India merupakan negara demokrasi liberal yang merdeka dari Inggris 

sejak 15 Agustus 1947 dan terletak di kawasan Asia Selatan, memiliki luas 

wilayah cukup besar di kawasan tersebut. Dilihat dari sejarahnya, India 

memiliki penduduk terpadat kedua setelah Cina dengan memiliki garis 

kemiskinan cukup tinggi bahkan memiliki keterbelakangan yang tinggi dalam 

pendidikan. Tetapi dengan seiringnya waktu, secara perlahan India mulai 

bangkit dari keterpurukan tersebut.  

Kebangkitan India semakin meningkat secara signifikan dimulai dari 

pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya dan menjadi perkonomian terbesar 

keempat di dunia dalam PDB1. Pertumbuhan ekonomi bisa menyesatkan jika 

tidak jeli meneliti aspek-aspek minornya seperti kemiskinan, inequality, dan 

perubahan struktur demografi2. Walaupun demikian pemerintah India tidak 

tinggal diam, pemerintah India pun mempersiapkan beberapa strategis 

pertumbuhan ekonomi yang digunakan melalui kekuatan ekonomi, kapabilitas 

militernya, yang akhirnya membuat India secara politis paling berpengaruh di 

Asia Selatan. Itu semua diilustrasikan melalui sasaran-sasaran strategis 

pertumbuhan ekonomi, penduduk yang menguasai informasi teknologi 

                                                            
1 Asia Selatan, “Sejarah Asia Selatan”, diakses di 

http//id.shvoong.com/humanities/history/-geografi India, 14 November 2012 pukul 15.57 wib 
2 Jurnal Phobia. “Geopolitik dan geostrategi India dan Pakistan”, 14 November 2012 

pukul 15.57 wib. 
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perangkat lunak di dunia, pendidikan untuk masyarakat India agar dapat 

memahami dan menguasai informasi teknologi perangkat lunak di dunia, 

bahkan sampai saat ini India menjadi negara yang memiliki andil dan sangat 

diperhitungkan oleh dunia dalam permasalahan informasi teknologi perangkat 

lunak.  

Dalam pertahanan keamanan India memiliki kekuatan militer terbesar 

untuk menuju kekuatan regional dengan memiliki berbagai persenjataan, 

khususnya nuklir. Salah satu faktor keberhasilan kekuatan militer India ini 

dengan membangun hubungan diplomasi yang baik dan erat dengan negara 

Barat seperti Inggris, Amerika Serikat di bidang pertahanan dan 

pengembangan nuklir. Dan pada saat Perang Dingin terjadi, India juga 

menjalin hubungan baik dengan Uni Soviet hingga India mendapat bantuan 

dari negara tersebut. Tetapi setelah Perang Dingin berakhir, India kembali 

beralih dan lebih memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat dan Israel 

terutama di bidang pertahanan dan pengembangan nuklir. 

Pakistan didirikan oleh kelompok Islami yang tidak berdasarkan rezim 

otoriter dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah3 yang berpisah dan mendirikan 

negara sendiri terlepas dari teritorial India, yakni Republik Islam Pakistan. Ide 

mendirikan negara sendiri dari India ini bermula pada akhir tahun 1930 demi 

melindungi warga muslim dari dominasi, diskriminasi, dan humiliasi 

masyarakat Hindu di India. Adapun sistem politiknya yakni menjadikan 

negara demokrasi sekaligus negara Islam.  

                                                            
3 Pakistan, “Sejarah Pakistan”, diakses di http://www.astarizon.org/Pakistan, pada 

tanggal 16 November 2012 pukul 16.15 wib. 
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Secara geopolitik, Pakistan memainkan peran penting sebagai 

stabilitator pengaruh India di kawasan Asia Selatan. Dalam mengimbangi 

kekuatan India, Pakistan menggunakan nuklir yang teknologi 

pengembangannya merupakan warisan dari Perang Dingin melalui bantuan 

Uni Soviet. Isu kedua yang membuat Pakistan muncul sebagai wilayah 

strategis untuk terorisme yang semakin berkembang. Amerika Serikat 

memberikan sejumlah bantuan persenjataan, bantuan ekonomi dan finansial, 

serta latihan-latihan militer bersama guna menumpas terorisme di Pakistan. 

Peristiwa ini sempat melonggarkan hubungan kedua negara diakibatkan 

Amerika Serikat secara de facto melanggar yurisdiksi hukum di Pakistan. 

Kedekatan Pakistan dengan aktor eksternal lain seperti China di wilayah 

konflik Kashmir juga menjadi isu penting bagi India sehingga India merasa 

antisipatif dengan kehadiran China di Asia Selatan. Untuk itu, hubungan India 

dan Pakistan dapat diilustrasikan sebagai perpanjangan kepentingan antara 

Amerika Serikat dan China di Asia Selatan.4  

Saat ini, politik Pakistan sedang dalam masa transisi. Salah satu 

perhatian internasional terhadap Pakistan berkaitan dengan isu nuklir yang 

dimiliki Pakistan yang dipandang sebagai ancaman, utamanya oleh India 

Secara keseluruhan konstelasi geopolitik di India dan Pakistan 

berkaitan dengan isu terorisme, persoalan nuklir, sengketa perbatasan di 

Kashmir,  isu nasionalisme dan globalisasi, prospek regionalisme di kawasan 

Asia Selatan, dan strategi kekuatan eksternal untuk ikut mempengaruhi 

                                                            
4Kebijakan Asia Selatan, “Pakistan_s_black_Pearl”, diakses di 

http://www.foreignpolicy.com, pada tanggal 15 November 2012, pukul 13.14 wib 
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dinamika geopolitik di kawasan tersebut. Asia Selatan selalu diiringi 

ketidakstabilan apabila dua negara besar ini Pakistan dan India terus menerus 

memiliki hubungan tidak stabil. Contohnya Pakistan yang selalu 

berseberangan dengan India dan menjadi sasaran tuduhan kelompok terorisme 

di Kashmir dan serangan terorisme baru-baru ini di Mumbai, India. 

Ketegangan internal tersebut, membuat Pakistan selalu memainkan 

strategi ganda guna menyeimbangi India antara lain: Cricket Diplomacy5 yng 

bertujuan menghalangi India berkoalisi dengan Uni Soviet pada era Perang 

Dingin sementara Pakistan bersekutu dengan Uni Soviet, saat ini Pakistan 

cenderung dekat dengan China, berhubungan dengan Amerika Serikat terkait 

isu terorisme, dan lainnya. 

Persoalan baru yang melatarbelakangi hubungan dua negara yakni 

perbedaan pertumbuhan ekonomi yang dimana perekonomian India lebih 

besar daripada Pakistan. Sehingga, sampai pada kesimpulan bahwa sulit 

sekali untuk membuat perbandingan dua negara dengan satu atau dua variabel 

determinan, misalnya kepemilikan nuklir dan perekonomian karena tingkat 

kapabilitas nuklir dua negara ini masih simpang siur sehingga sulit diestimasi. 

Baik India dan Pakistan sendiri tidak mau mengalah satu sama lain. 

 

 

                                                            
5 Militer India, “India Military Pacific Power”, diakses di http://defense.aol.com, pada 

tanggal 15 November 2012, pukul 13.17 wib. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Setelah mengetahui uraian singkat tentang latar belakang di atas, maka 

penulis merumuskan tentang penelitian yang akan penulis kaji lebih dalam 

yaitu “Bagaimana Tantangan dan Strategi India dalam Meningkatkan 

Kekuatan Militer Menuju Kekuatan Regional Pada Periode 2006-2011??” 

 

1.3 TUJUAN PNELITAN 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini bertujuan 

untuk :  

1. Mengetahui dinamika kekuatan militer India dari tahun 2006-2011. 

2. Mengetahui tantangan dan strategi India dalam meningkatkan 

kekuatan militer. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diperoleh penulis dalam penelitian adalah: 

1. Secara akademis diharapkan dapat memberikan pemahaman, pengetahuan 

maupun penjelasan secara umum dan dapat menambah wawasan bagi para 

pembaca mengenai proses India menuju kekuatan regional di bidang 

militer. 

2. Dapat dijadikan bahan bacaan dan acuan bagi mahasiswa/i FISIP UPN 

“Veteran” Jakarta khususnya HI dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk 

siapa saja yang ingin melakukan riset tentang India.  
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1.5. TINJAUAN PUSTAKA 

Begitu banyak literatur-literatur yang mengkaji dan membahas tentang 

Strategi India dalam menjadikan negaranya sebagai Kekuatan Regional, 

adapun beberapa tulisan yang dijadikan tinjauan pustaka penulis antara lain : 

Dalam buku yang berjudul “International Relations of Asia”, oleh David 

Shambaugh and Michael Yahuda menjelaskan tentang, munculnya India 

sebagai “kekuatan global” yang dijelaskan mulai beberapa dekade yang lalu 

melalui kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi India di Asia cukup penting 

melalui strategi India pasca Perang Dingin, yang membahas reaksi dari 

negara-negara besar lainnya di Asia. Selama Perang Dingin seperti diketahui, 

India mengadopsi kebijakan non-alignment (non blok) dari Uni Soviet. 

Kebijakan non alignment adalah sebuah kebijakan yang membuat Soviet 

menjadi pemasok terbesar bagi militer India dan menjamin adanya pasokan 

kemiliteran yang bebas dari persyaratan barat dan resiko embargo. 

Setelah Uni Soviet terbelah menjadi beberapa negara-negara kecil akibat 

perang dingin, akhirnya Rusia sampai saat ini yang masih bertahan menjadi 

pemasok senjata nomor satu bagi militer India dan memberikan beberapa 

teknologi kepada India walaupun hanya teknologi lapis kedua. Disisi lain, 

India sangat membutuhkan Rusia untuk hak vetonya di PBB dalam masalah 

Kashmir dan kepemilikan senjata nuklir, karena India tahu kemampuan untuk 

mencapai minimum detterence-nya baru dapat dicapai dalam 25 sampai 50 

tahun sebelum India dapat menandatangani NPT dan CTBT (perjanjian yang 

membatasi percobaan, kepemilikan dan penyebaran senjata nuklir) dan ini 
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tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan Rusia, baik dalam hal teknologi 

maupun perlindungan veto di PBB.  

Dilihat dari penjelasan diatas, penulis sedikit mengkritik asumsi yang 

dijelaskan oleh David dan Michael bahwa India bisa menjadi “kekuatan 

global”. Suatu negara bisa dikatakan menjadi dan bisa kuat di global menurut 

penulis apabila sudah memenuhi persyaratan yang sudah dijelaskan dalam 

buku “Region and Power The Structure Of International Security”, Barry 

Buzan and Ole Waever yaitu memiliki apa yang disebut dengan “unipolar 

center”. Tapi kenyataannya saat ini, India belum terlalu mampu untuk 

menjadi yang kuat di global, hal ini dikarenakan masih ketergantungannya 

India dengan negara-negara besar dunia untuk membantu menjadi negara kuat 

Asia Selatan. Dan dari berita-berita yang sudah ada menurut penulis, suatu 

negara bisa menjadi kuat di global kalau sudah memiliki power sendiri tanpa 

bantuan pihak lain dalam berbagai bidang.  

Walaupun India saat ini belum menjadi kekuatan global, tetap saja India 

sudah memiliki apa yang disebut dengan “region power” dikarenakan 

memiliki penduduk yang padat, memiiliki wilayah yang luas dan terbesar di 

Asia Selatan, teknologi yang semakin berkembang dari tahun ke tahun bahkan 

memiliki “bukit silicon” yang tidak dimiliki oleh negara satu kawasan lainnya 

bahkan sekarang menjadi negara yang cukup maju dibandingkan dengan 

negara yang ada di Asia Selatan lainnya. Sekalipun Pakistan yang dikenal 

sebagai negara “bebuyutanya” dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Hal 

inilah yang penulis kritisi, walaupun India sudah bisa dikatakan sebagai 
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negara yang kuat dikawasan, belum bisa untuk India menjadi negara kuat di 

global karena masih banyaknya aspek India yang dibantu oleh negara-negara 

maju lainnya. 

Selanjutnya dalam buku “The India-Pakistan Military Standoff, Crisis 

and Escalation In South Asia” oleh Zachar S. Davis menjelaskan tentang, 

konflik India-Pakistan yang berkepanjangan ini mengakibatkan stabilitas 

keamanan nasional semakin terganggu diakibatkan beberapa faktor yaitu, 

keamanan regional, hubungan aliansi, diplomasi koersif, manajemen krisis 

dan pembuatan nuklir yang menyebabkan de-eskalasi selama krisis terutama 

pada tahun 2001-2002. 

Persaingan antara India dan Pakistan bisa dilihat dari beberapa tahun yang 

dijelaskan dalam buku ini, yaitu : 

• Agustus 1947, perebutan perbatasan wilayah. 

• Tahun 1965, pasukan Pakistan memasuki teritorial Kashmir yang 

mengakibatkan gencatan senjata antara India-Pakistan. 

• Tahun 1971, India membantu Bangladesh mendapatkan 

kemerdekaannya sendiri dari Pakistan dan menaklukan Pakistan 

pada saat itu. 

• Tahun 1999, kembali lagi perebutan wilayah Kashmir. 

• Tahun 2001-2002, persaingan senjata nuklir ke ambang perang dan 

menjelaskan tentang mengeksplorasi dinamika stabilitas strategis 

antara India dan Pakistan. 
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• Tahun 2001, militer India menghadapi Pakistan yang akhirnya 

Pakistan mengalami kekalahan Angkatan bersenjata akibat resor 

senjata nuklir yang dimilikinya. Serangan itu terjadi karena ada 

beberapa faktor, faktor-faktor itu meliputi lima bidang utama 

seperti sejarah politik yang menyebabkan krisis, lingkungan militer 

konvensional selama krisis, lingkungan nuklir selama krisis, 

koersif diplomasi dan de-eskalasi selama krisis. 

• Tahun 2008 terjadi insiden di Mumbai berupa teror antar kedua 

negara besar yaitu India dan Pakistan yang mengakibatkan banyak 

korban jiwa yang berjatuhan dan meninggal. 

Dari penjelasan buku yang sudah dipaparkan diatas, menurut penulis 

hubungan buku ini dengan India saat ini sangat berkaitan satu sama lain. 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, hampir setiap tahunnya India-Pakistan 

mengalami permasalahan yang cukup kompleks sampai belum bisa 

terselesaikan dengan baik. Tetapi dilihat dari permasalahan setiap tahunnya 

antar kedua negara besar Asia Selatan yang memiliki andil sangat besar di 

kawasannya ini, menjadikan India semakin kuat dari segala bidang. Hal itu 

sangat terlihat sekali dari peningkatan yang cukup sigifikan dari segi militer 

persenjataan maupun kekuatan pertahanan dan perekonomian dibandingkan 

dengan Pakistan. Hal inilah yang dijadikan tantangan India agar bisa 

meningkatkan segala agar bisa menjadi negara kuat di Asia Selatan. 
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Ada juga beberapa skripsi yang saya baca seperti “Kebijakan Akuisisi 

Senjata Nuklir India, Telaah Terhadap Kasus Uji Coba Nuklir India Mei 

1998 oleh Baihaki, Penetapan Kekuatan Militer India Terhadap Pakistan 

Periode 1989-1992 oleh N. Balandina Tiurma Siburian, serta Hubungan 

Politik dan Militer India-Pakistan Periode 1979-1983 dari Firdauzie 

Dwiandhika” semua skripsi yang saya sebutkan diatas itu menjelaskan 

tentang perbandingan kekuatan antara India dengan Pakistan yang dimana 

India adalah negara yang sangat dominan di regional dibandingkan dengan 

negara lainnya yang berada dalam satu kawasan khususnya Pakistan yang 

sampai saat ini masih menjalin kerjasama dengan China membuat Pakistan 

signifikan dalam peningkatan dalam segala bidang khususnya dalam bidang 

militer. Tetapi hal itu tidak cukup membantu negara yang sudah terpisah dari 

India ini menjadi negara kuat di Asia Selatan dikarenakan masih dominannya 

India di Asia Selatan dalam segala aspek bidang khususnya teknologi, 

ekonomi, maupun militer. Semua itu tidak luput dari bantuan yang diberikan 

oleh beberapa negara maju seperti Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia, 

AS, Israel yang perbandingannya tidak seimbang dengan Pakistan yang hanya 

dibantu oleh Cina saja.  

Dalam skripsi yang sudah dipaparkan secara singkat diatas mengenai 

India-Pakistan, menurut penulis belum ada yang menjelaskan sedikit pun 

tentang tantangan dan strategi India untuk menuju negara kuat Asia Selatan. 

Dan disini penulis sangat tertantang untuk menjelaskan tantangan dan strategi 

India untuk menuju negara kuat Asia Selatan pada tahun 2006-2011.    
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Hal ini tidak membuat perubahan yang sangat signifikan baik dari India 

maupun negara lainnya di satu kawasan khususnya Pakistan. Memang pada 

tahun 2002-2006 India sempat merosot dalam bidang pertahanan militer 

diakibatkan perekonomian negara yang dipergunakan untuk kepetingannya 

sendiri oleh “oknum-oknum” yang tidak bertanggungjawab ini, tidak 

membuat India saat ini menjadi ikut merosot dalam semua bidang. India 

bahkan semakin bangkit yang diperlihatkan dari anggaran pertahanan militer 

yang semakin meningkat dan teknologi yang semakin maju pesat pada tahun 

2007-2011. 

Pakistan terus meningkat secara signifikan juga dalam bidang militer dan 

memiliki persenjataan nuklir ini tidak membuat India kalah begitu saja, India 

memang sangat dominan di Asia Selatan sebagai “gajah tidur Asia  Selatan” 

yang apabila gajah tidur ini bangun tidak akan ada negara manapun yang bisa 

melampaui dan menandinginya sekalipun itu Pakistan sendiri. 
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1.6. KERANGKA TEORI 

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud menjelaskan tentang Strategi dan 

Tantangan India Dalam Meningkatkan Kekuatan Militer di Asia Selatan 

dengan menggunakan beberapa teori yaitu :  

 

1.6.1 KONSEP OFFENSE-DEFENSE 

Pada masa Perang Dingin kajian strategis menekankan pada 

pemahaman mengenai penggunaan kekuatan militer dalam politik 

internasional, khususnya penggunaan senjata nuklir. 6Strategi adalah 

penerapan kekuatan militer untuk tujuan politis atau ancaman penggunaan 

kekuatan untuk kepentingan politik. Konsep Strategi Besar (Grand 

Strategy) melibatkan koordinasi dan pengarahan menuju pencapaian 

tujuan politik. Kajian strategis bersifat interdisipliner untuk memahami 

dimensi strategi perlu memahami tentang politik, ekonomi, psikologi, 

sisiologi, geografi di samping teknologi, struktur kekuatan dan taktik.  

Pengkajian strategi adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang 

Pertama, arti strategi itu sendiri secara umum adalah suatu persiapan untuk 

mencapai tujuan bukan hanya memakai strategi saja tetapi juga 

menggunakan senjata dan bahkan kekuatan militer juga digunakan untuk 

tujuan politik sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan adalah suatu 

instrument kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara yang 

                                                            
6 , Alman Helvas Ali. “Pengkajian Strategi Antariksa (Strategic Studies)”, 2010.  diakses 

Jumat 16 November 2012, 17.25 wib. 
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berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor lain politik dunia demi 

mencapai kepentingan nasional maupun internasional. 

Dalam teori Offense, Defense, and the Causes of War oleh Stephen 

van Evera menjelaskan tentang alasan-alasan suatu negara melakukan 

perang yaitu, adanya dominasi ofensif, ketidakmampuan negara dalam 

melakukan Self Defense, kelemahan sebuah negara akan memicu negara 

lain melakukan ekspansif, negara cenderung menerima kenyataan dalam 

mengandalkan taktik diplomasi, meski taktik diplomasi terkadang menjadi 

pemicu perang, kegagalan diplomasi yang mengarah pada persengketaan, 

kecenderungan negara dalam menyelimuti kebijakan luar negeri dan 

pertahanan/tidak adanya transparansi antar aktor, seringali menyebabkan 

adanya miskakulasi, blinder diplomasi dan adanya perlombaan senjata 

yang sangat sulit dikontol, serta dominasi ofensif yang mempengaruhi 

negara dalam mengadopsi kebijakan luar negerinya. Karena itu sebuah 

negara harus memperhaikan dinamika yang mengambarkan fenomena dan 

perkembangan militer bahkan politik. 

Stephen Van Evera memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi 

postur pertahanan suatu negara yang menentukan sikap responsif terhadap 

lingkungan strategis adalah aktor militer, geografis, rezim politik dan 

sosial domestik bahkan faktor diplomasi, bahwa perang offense dan 

defense terjadi pada saat Perang Dunia I, dimana yang lebih dominan 
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adalah pelanggaran dan pertahanan pada saat itu. 7Menurut Stephen, teori 

ini mencoba melihat dalam menuju suatu kekuatan militer harus 

memerlukan strategi, strategi itu berupa militer yang digunakan dalam 

postur pertahanan untuk mengejar operasi militer supaya alut sista suatu 

negara meningkat. Apabila menjalankan offense-defense ini diplomasi 

negara sangatlah penting demi menunjang suatu negara. Adapun faktor-

faktornya seperti, menjalankan sistem keamaan kolektif, aliansi defensif, 

balancing perilaku dengan bertahannya kekuatan pertahanan.      

Dalam tulisan Van Evera ini, offense sangat berguna untuk 

mengakhiri/membatasi perang antar negara. Kalau kita hubungkan dengan 

permasalahan India saat ini dalam menjalankan peranannya, India 

menggunakan kebijakan politik luar negeri sebagai kekuatannya, karena 

menurut India sendiri kebijakan politik luar negeri itu digunakan untuk 

berdiplomasi dengan negara lain yang berada di dalam satu kawasan 

maupun di luar kawasan untuk membantu menjalankan tujuan utama India 

yaitu menuju kekuatan regional di Asia Selatan. Kebijakan itu pula yang 

membuat beberapa negara besar membantu India khususnya dalam bidang 

militer yang dibantu oleh beberapa negara besar seperti AS, Uni Soviet, 

Israel, Inggris. 

Saat Dr. Manmohan Singh memimpin, alutsista pun sangat 

meningkat terlihat dari prestasi yang diraih pada tahun 2006-2011 di 

bidang pertahanan, kekuatan militer yang didukung oleh pasukan militer 

                                                            
7 Stephen van Evera ,“Offense, Defense, and the Causes of War”, International Security, 

Vol. 22, No. 4 (Spring, 1998),  pp. 5-43. 
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yang semakin meningkat dan juga memilliki persenjataan yang selalu 

disuplai setiap tahunnya oleh Rusia dan Israel. Membuat alutsista India 

menjadi lebih baik berkat bantuan yang diberikan negara-negara barat 

dalam bidang persenjataan demi menunjang kekuatan militer untuk 

menuju negara kuat di Asia Selatan. 

 

 1.6.2. TEORI KEPENTINGAN NASIONAL 

Teori Kepentingan Nasional/National Interest, menjelaskan tentang 

kelangsungan suatu negara dimana negara dapat memenuhi kebutuhan 

negaranya dengan kata lain negara tersebut telah mencapai 

kepentingannya. Dengan tercapainya kepentingan nasional, suatu negara 

akan berjalan dengan stabil dan baik, hal ini bisa dilihat dari segi politik, 

ekonomi, sosial, maupun pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain, jika 

suatu negara telah memenuhi kepentingan nasionalnya maka negara 

tersebut akan bisa survive. Kepentingan nasional merupakan tujuan dasar 

dan faktor yang menentukan para pembuat keputusan dalam merumuskan 

politik luar negeri. Menurut Daniel S. Papp, kepentingan nasional terdapat 

beberapa aspek seperti ekonomi, ideologi, kekuatan, keamanan militer, 

moralitas dan legalitas.  

Dalam permasalahan India menuut penulis ada dua aspek yang 

terkait dengan penelitian ini yaitu aspek ekonomi dan aspek kekuatan 

militer. Dalam hal ini faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil 

oleh suatu negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian 
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negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan 

nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan 

keseimbangan kerjasama suatu negara dalam memperkuat sektor industri 

dan sebagainya.8  

Disini dilihat dari perekonomian, India sekarang menjadi negara 

yang sangat pesat dalam perekomiannya, hal ini terbukti dari 

meningkatnya anggaran negara dari sebelumnya yang digunakan untuk 

menjaga postur pertahanan yang dimiliki dengan cara membeli 

persenjataan dari luar negara sedangkan dari kekuatan militer, India 

merupakan negara yang dahulunya sangat miskin dan terbelakang tetapi 

saat ini India mulai bangkit dari keterpurukannya dengan memiliki 

kekuatan militer terbesar keempat di dunia menurut penelitian Stockholm 

International Peace Research Institute (SIPRI) bahkan pengimport 

persenjataan militer terbesar ke negara lain pada tahun 2006-2011. Semua 

kepentingan itu dilakukan oleh India untuk menjadi negara kuat di Asia 

Selatan. Kekuatan militer yang dimiliki oleh India saat ini sangat berperan 

aktif dalam konflik yang ada di kawasan Asia Selatan khususnya konflik 

dengan Pakistan, yang dimana dalam menyelesaikan konflik antar dua 

negara besar yang sangat berpengaruh di Asia Selatan ini, sudah 

melakukan adu senjata antar militer yang dimilikinya dengan menambah 

pasukan bahkan membuat senjata yang sangat mengejutkan oleh negara-

                                                            
8Daniel S. Papp,“Contemporary International Relation” : A Framework for 

Understanding, Second Editions (New York: MacMillan Publishing Company,1988), hal 29. 
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negara yang berada di dalam satu kawasan maupun luar kawasan yaitu 

nuklir. 

Dalam hal ini, faktor kekuatan dan keamanan militer digunakan 

India pada setiap kebijakan untuk meningkatkan militernya yang dinilai 

sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam 

aspek kekuatan dan keamanan militer diantaranya, untuk meningkatkan 

keseimbangan kerjasama pertahanan suatu negara dalam memperkuat 

segala sektor. Kaitan kerangka teori ini dengan India lebih dilihat dari 

usaha strategi India untuk menuju kekuatan regional di dalam kawasan 

Asia Selatan dengan cara melakukan kerjasama regional antar satu negara 

di dalam kawasan dan dengan memperbaharui persenjataan bahkan 

memperbanyak persenjataan serta meningkatkan anggaran untuk 

kebutuhan pertahanan yang mencapai sekitar 60% dari anggaran yang 

dimilik India setiap tahunnya untuk menunjang kekuatan militer yang 

lebih baik.       

Dalam hal ini India mulai berubah kebijakannya demi membangun 

kekuatan yang kuat untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa 

menyaingi India sekalipun itu Pakistan rival yang selama ini bertikai. 

Walaupun India ingin menjadi negara yang kuat di regional tetap saja 

India masih menjadi negara yang statusnya sebagai negara berkembang 

dan memerlukan transformasi dan aspek keamanan untuk menjadi kuat di 

Asia Selatan. 
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 1.6.3. REGIONAL SECURITY COMPLEX 

Regional Security Complex merupakan sebuah teori yang 

menekankan pada unsur regional/kawasan dalam memahami dinamika 

keamanan internasional melalui pembentukan Regional Security Complex. 

Definisi region/kawasan dalam Teori Regional Security Complex lebih 

dilihat dari kacamata keamanan sehingga suatu wilayah didefinisikan 

berdasarkan jangkauan pengaruhnya terhadap suatu isu keamanan dan 

lebih kepada sekumpulan unit yang memiliki proses sekuritisasi, 

desekuritisasi, atau keduanya sekaligus, yang terhubung satu sama lain, 

yang lantas menyebabkan masalah keamanan negara-negara tersebut tidak 

dapat dianalisa secara terpisah satu sama lain. Dengan kata  lain, jika suatu 

negara ingin menjadikan negaranya sebagai negara terkuat di kawasan, 

negara tersebut harus memiliki beberapa indikator-indikator yang harus 

dipenuhi yang dimana kekuatan global itu dijadikan oleh suatu negara 

untuk dijadikan tolak ukur menjadi kuat di regional. 

Regional Security Complexes Theory juga menghubungkan pola-

pola sebelum dan saat perang dingin berlangsung dalam sistem 

internasional. Artinya Regional Security Complexes Theory berisi tentang 

sebuah model keamanan yang menganalisis, pada antisipasi dan 

menjelaskan perkembangan dalam setiap regional. Regional Security 

Complexes juga digambarkan sebagai proses keamanan dimana saling 
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terkait dalam menyelesaikan masalah keamanan dan tidak bisa terpisah 

satu dengan yang lainya.  

Dalam Regional Security Complexes juga terdapat beberapa 

variabel utama yaitu pola amity dan enmity (persahabatan dan 

permusuhan). Secara geografis pola ini merupakan pola yang cenderung 

pada proses mediasi dari kekuatan yang bersangkutan. Pola ini juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah seperti permusuhan yang 

berkepanjangan, atau kebudayaan masyarakat daerah. Regional Security 

Complexes ialah usaha pengaruh-mempengaruhi yang anarkis dan 

konsekuensi dari perimbangan kekuatan serta tekanan-tekanan yang 

diakibatkan oleh kedekatan secara geografis. Dampak dari kedekatan 

geografis jelas terlihat di sektor militer, politik, sosial dan di sektor 

lingkungan. 

Selanjutnya Distribution of Power adalah pola mekanisme 

penetrasi. Dimana penetrasi ini terjadi ketika keberpihakan kekuatan luar 

masuk dalam suatu regional. Ada beberapa tujuan Regional Security 

Complexes : 

1. Mengurangi kecenderungan peran dari kekuatan global dan 

memastikan porsi yang tepat dari faktor lokal dalam analisis 

keamanan. Bentuk standar dari Regional Security Complexes 

adalah pola dari persaingan, perimbangan kekuatan dan pola 

aliansi antara kekuatan utama dalam regional. 
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2. Memberi patokan yang jelas dalam mengidentifikasi dan menilai 

perubahan dalam level regional. Untuk itu ada empat struktur 

penting dari Regional Security Complexes (RSC) yang mencakup 

empat variable yaitu: batas, struktur anarkis yang berarti bahwa 

RSC harus terdiri dari dua atau lebih unit otonom, polaritas yang 

meliputi distribusi kekuasaan di antara unit, konstruksi sosial yang 

meliputi pola persahabatan dan permusuhan di antara unit.  

Menurut Barry Buzan, Regional Security Complex merupakan  

komunitas negara yang berada di dalam satu kawasan dan memiliki 

kedekatan lalu membuat primary security, dimana negara-negara 

tergabung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang akhirnya 

memberikan motivasi untuk membuat suatu organisasi untuk menjaga 

keamanan kawasan. Keamanan regional memberikan penjelasan mengenai 

bagaimana memahami struktur, terhadap perimbangan kawasan dalam 

konteks regionalisasi dan globalisasi.9 Teori ini juga dijadikan untuk 

memberikan analisis mengenai pola interaksi antar aktor fundamental di 

dalam studi Hubungan Internasional (HI) yaitu negara di dalam kawasan 

dan antar kawasan. 

Dalam teori Regional Security Complex, terdapat empat level 

analisis Pertama lebih melihat level domestik, dimana pada level ini 

kompleksitas keamanan regional dilihat dari tingkat kerawanan suatu 

                                                            
9 Barry Buzan and Waever Ole, Regions and Power: “The Structure of International 

Security”, New York: Cambridge University Press, 2003, hal 3-4. 
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negara (baik negara lemah atau negara kuat) berdasarkan tipologi ancaman 

terhadap negara. Kedua, hubungan antar negara yang berada dalam sebuah 

kawasan. Ketiga, interaksi kawasan dengan negara di kawasan lain. 

Walaupun pada level ini sifatnya relatif, tapi level ini dapat bersifat 

signifikan ketika terdapat perubahan pada pola keterkaitan keamanan 

diantara kawasan satu dengan kawasan lain secara geografis. Keempat, 

adalah level peran kekuatan global di dalam regional.  

Ada beberapa indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk 

menjadi negara kuat di kawasan, yaitu : 

• Berperan penting di kawasan. 

• bisa menangani konflik yang ada di kawasan sendiri. 

• memiliki kekuatan yang besar dalam segala aspek untuk 

mempengaruhi negara-negara yang berada di dalam satu kawasan. 

Dalam teori ini, penulis mengfokuskan pada level dan indikator-

indikator yang ada. Untuk menuju suatu negara kuat di regional, India saat 

ini belum mampu menjadi negara kuat di regional dikarenakan masih 

adanya persaingan-persaingan atas keberadaan negara yang bisa dikatakan 

cukup besar di kawasan sendiri yaitu Pakistan dan belum bisanya India 

menjadi “unipolar center”, hal itu dikarenakan India yang masih belum 

bisa membuat polar sendiri dan masih ketergantungannya India dengan 

beberapa negara Barat laninya dalam beberapa aspek, seperti militer dan 

permasalahan pertahanan. Konflik antara India-Pakistan membuat 
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stabilitas keamanan Asia Selatan cukup terganggu yang memberikan 

pengaruh pada kompleksitas keamanan regional dan lingkungan 

keamanan. 

Masih prosesnya India menuju kekuatan regional juga diimbangi 

dengan kedekatan geografis di kawasan yang digunakan untuk pertahanan 

keamanan yang didalamnya meliputi militer, politik, sosial, dan sektor 

lingkungan yang dimana Pakistan dijadikan tolak ukur oleh India sebagai 

sebuah tantangan untuk menuju kekuatan regional. Kawasan Asia Selatan 

dilihat dari level yang ada di Regional Security Complex , lebih merujuk 

pada level dimana negara-negara miskin selain India dan Pakistan sangat 

memerlukan bantuan dari kedua negara besar di Asia Selatan ini untuk 

menunjang negaranya menjadi lebih baik. 

 

1.7. MODEL ANALISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamika Kebangkitan India 
 

Persaingan Di Asia Selatan 
 

Upaya Peningkatan Militer 
India  

 
Tantangan dan Strategi 

UPN "VETERAN" JAKARTA



23 
 

1.8. ASUMSI 

Dalam penelitian mengenai Tantangan dan Strategi India Dalam 

Meningkatkan Kekuatan Militer di Asia Selatan Periode 2006-2011, 

penulis berasumsi bahwa: 

 Tantangan dan Strategi India merupakan instrumen kebijakan luar negeri 

India untuk meningkatkan kekuatan militer di Asia Selatan. 

 India merupakan salah satu aktor penting di kawasan Asia Selatan karena 

memiliki perekonomian yang baik dan memiliki pertahanan keamanan 

yang didalamnya terdapat kekuatan militer yang sangat diperhitungkan 

keberadaannya oleh negara lain untuk menuju kekuatan regional.  

 

 

1.9. METODE PENELITIAN 

1. Tipe Penelitian 

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

tipe deskriptif, yaitu dapat memberikan gambaran, mencatat, menganalisis 

serta menginterpretasikan kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa yang 

terkait dengan permasalahan. Penelitian ini kemudian diharapkan bisa 

memberikan kejelasan mengenai kondisi yang berhubungan dengan 

tantangan dan strategi India dalam meningkatkan kekuatan militer di Asia 

Selatan. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data berupa (Library Research) yaitu dengan cara pengumpulkan data dan 

informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa 

buku-buku, jurnal, artikel, dokumen, internet, majalah maupun surat kabar 

yang berhubungan dengan India.  

 

3. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder. Data primer yaitu data berupa laporan, buku, dan 

jurnal dari badan/lembaga/institusi terkait dengan skripsi yang penulis buat. 

Sedangkan teoritis atau yang sering disebut data sekunder, yaitu data yang 

bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan materi skripsi 

penulis teliti. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa studi 

kasus artinya penulis berusaha menampilkan beberapa fakta yang terjadi 

dari beberapa sumber yang menggambarkan tentang India dalam 

menjalankan Strateginya sebagai upaya menuju kekuatan regional di Asia 

Selatan khususnya di bidang militer melalui data yang ada serta mencari 

melalui analisis terhadap fakta dan data yang tersedia. 
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1.10. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian 

secara menyeluruh, maka skripsi ini dibagi menjadi 4 bab dan terdiri dari 

bab dan sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut 

antara lain: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini merupakan penjabaran dari pendahuluan yang meliputi 

Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Model analisis, Asumsi, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

BAB II Dinamika Kebangkitan India 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum 

India baik dari profil India dan ruang lingkupnya, kebangkitan 

perekonomian India dan awal mula kebangkitan militer India, hubungan 

India dengan negara di dalam kawasan Asia Selatan.   

BAB III Upaya India Untuk Menjadi Kekuatan Regional Bidang 

Militer Di Kawasan Asia Selatan Periode 2006-2011  

Bab ini merupakan penjelasan tentang tantangan dan strategi yang 

harus dihadapi oleh India di Asia Selatan. 

BAB IV Penutup 

Bab ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan penelitian yang 

diringkas secara singkat, jelas dan padat ke dalam sebuah kesimpulan. 

Berdasarkan dari analisa data yang penulis peroleh dari berbagai sumber. 
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