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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.  Kesimpulan 

India salah satu negara kawasan Asia Selatan dimana untuk menuju 

negara kuat kawasan Asia Selatan India harus menghadapi negara-negara yang 

bertetangga dengannya khususnya Pakistan, Pakistan merupakan rival India 

dari dahulu yang kekuatannya hampir mengimbangi kekuatan yang dimiliki 

oleh India hingga saat ini. Dua negara yang paling berpengaruh di kawasan 

Asia Selatan ini terjadi beberapa pertempuran mulai dari tahun 1947, 1965, 

1971. Tantangan dan ancaman pun muncul dari eksternal maupun internal. 

Tantangan eksternal yang dihadapi India untuk menjadi negara kuat lebih 

kepada masih ketergantungan India dalam pensuplaian persenjatan dari negara 

lain yang mengaibatkan belum mandirinya India sedangkan tantangan yang 

dihadapi lebih banyak muncul dari masalah-masalah yang bersifat internal 

dimana terdapat kepentingan kedua negara didalamnya, seperti perebutan 

wilayah, dendam historis karena perbedaan agama, serta tuduh menuduh atas 

terlibatnya kedua negara dalam kerusuhan-kerusuhan internal pihak lawan. 

Dalam tantangan-tantangan yang ada, ada beberapa strategi-strategi 

yang dijalankan oleh India, yaitu menjalin hubungan diplomatik yang baik 

dan erat dengan negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat di bidang 

pertahanan dan pengembangan nuklir. Dan pada saat Perang Dingin terjadi, 
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India juga menjalin hubungan baik dengan Uni Soviet hingga India mendapat 

bantuan dari Uni Soviet dan Israel. 

Strategi yang lainnya dilakukan India adalah meresmikan DRDO 

(Defence Research and Development Organisation/Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan Pertahanan) padda 14 Mei 2008 dan dalam waktu dekat 

mampu untuk mengembangkan teknolgi mutakhir senjata robotics, sensor dan 

stealth (teknologi untuk pesawat tempur yang tidak dapat dideteksi radar). 

India merupakan salah satu negara di Asia Selatan dan memiliki pengaruh 

cukup besar dan juga memiliki banyak konflik khususnya dengan Pakistan. 

Dari awal hingga saat ini, perseteruan antar kedua negara besar Asia Selatan 

ini tak kunjung selesai. Tetapi dari semua konflik yang ada dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Asia Selatan dari dahulu hingga sekarang sangat 

didominasi oleh India yang dari berbagai aspek sangat berpeluang sekali untuk 

menuju negara terkuat di kawasan khususnya kalau dilihat dari segi kekuatan 

militer yang semakin membaik dan meningkat dari tiap tahunnya lalu diikuti 

dengan perekonomian yang cukup stabil, sosial, politik, sumber daya yang 

semakin melimpah, serta ilmu pengetahuan akan teknologi semakin maju yang 

kemampuan “bereksperimen” sudah tidak diragukan lagi oleh dunia. 

Semua strategi yang dilakukan oleh India untuk menjadi negara terkuat di 

Asia Selatan sudah cukup membuktikan, bahwa India sebagai eksport 

persenjataan ke negara-negara satu kawasan lainnya yang semua ekspotnya itu 

didukung oleh bantuan impotir persenjataan dari beberaa negara asing. Dan 

menjadi negara importir pertahanan yang bertahan dan menduduki posisi 
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pertama dalam jangka waktu lima tahun 2006-2011 bahkan menyingkirkan 

China yang dahulu sebagai importir pertama sekarang menurun. 
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