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BAB IV 

ALASAN PENURUNAN KONFLIK INDIA DAN PAKISTAN 

A. Penggunaan Nuklir sebagai sarana Deterrence oleh India dan 

Pakistan 

Republik India dan Republik Islam Pakistan, dua negara yang telah resmi 

memiliki dan mengembangkan persenjataan nuklir. Nuklir telah dimanfaatkan 

oleh kedua negara untuk mendapatkan dan mencapai kepentingan nasional 

meskipun untuk mendukung keberhasilannya membutuhkan dana yang tidak 

sedikit. Ancaman eksternal yang mengancam keamanan nasional merupakan salah 

satu pertimbangan yang mendorong India dan Pakistan untuk mengembangkan 

persenjataan nuklirnya. 

India yang semenjak tahun 1974 telah berhasil melakukan uji coba nuklir 

telah membuat kawasan Asia Selatan khususnya dan dunia internasional 

umumnya pada ancaman yang nyata, terlebih terhadap Pakistan yang memiliki 

permasalahan terhadap India. Dalam konteks konflik tentunya wajar jika Pakistan 

merasa terancam dan berusaha untuk melindungi negaranya dari ancaman tersebut 

dengan mengembangkan persenjataan yang sama seperti apa yang dimiliki India. 

Kemenangan Bharatiya Janata Party (BJP), partai Hindu nasionalis sayap 

kanan India pada bulan Maret 1998 membawa Atal Behari Vajpayee menduduki 

posisi sebagai perdana menteri menggantikan I.K Gujral. BJP dalam agenda 

politiknya mengevaluasi kembali mengenai kemungkinan untuk mengembangkan 

dan menjadikan India sebagai salah satu negara nuklir. Agenda ini terbukti dengan 
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dilakukannya uji coba senjata nuklir pada 11 dan 13 Mei 1998 sebanyak lima kali 

di Pokaran dekat wilayah Rajasthan. Peristiwa ini dinilai sebagai upaya India 

untuk mengukuhkan kekuatan yang dimilikinya selama ini dan sekaligus 

memberikan tekanan tersendiri bagi Pakistan yang posisinya akan semakin 

melemah dalam masalah Kashmir.
1
 

Tindakan India ini membawa efek terhadap Pakistan dan menimbulkan 

reaksi yang signifikan. Pakistan berupaya untuk menerjemahkan maksud dari 

India dan tentunya dalam konteks konflik yang selama ini terjadi, Pakistan 

mampu untuk membaca maksud dari India secara tepat. Hanya saja dibutuhkan 

proses yang matang bagi Nawaz Sharif untuk memutuskan reaksi apa yang akan 

diambil oleh Pakistan dan memprediksikan konsekuensi apa yang akan diterima 

jika Pakistan melakukan atau tidak melakukan uji coba nuklir ini.
2
 

Persaingan nuklir antara India dan Pakistan jelas menunjukkan bahwa 

dunia itu anarki, seperti apa yang dikatakan oleh kaum realis. Anarkisme antara 

India dan Pakistan telah memaksa keduanya untuk berebut kekuasaan yang 

menciptakan ketakutan sehingga memaksa kedua negara untuk terus berupaya 

meningkatkan kekuatan dan kemampuan diri. 

Politik luar negeri merupakan strategi yang digunakan oleh suatu negara 

dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas politik luar negeri 

                                                           
1
Effendi, Irmawan, Kashmir Dalam Hubungan India Pakistan, dalam 

http://www.academia.edu/4154759/Kashmir_Dalam_Hubungan_India-Pakistan, diakses 

pada tanggal 15 Desemer 2016, Pukul 00.51 WIB. 

2
Ibid., 

http://www.academia.edu/4154759/Kashmir_Dalam_Hubungan_India-Pakistan
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adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya di 

dunia internasional. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan 

keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu.  

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari 

lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar 

negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu 

proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan 

politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang 

berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan 

mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang 

dimilkinya. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang 

dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau 

unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan. 
3
 

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kebijakan luar negeri adalah: 

“A strategy or planned course of action developed by thedesicion makers 

of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieving 

spesific goals defined in terms of national interest.” (Strategi atau rencana 

tindakan yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan suatu negara 

untuk menghadapi negara lain atau entitas internasional yang bertujuan 

untuk mencapai kepentingan nasional). 

                                                           
3
 Ibid., 
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Hubungan India dan Pakistan sejak kemerdekaan kedua negara merupakan 

salah satu aplikasi dari konsep politik luar negeri dimana kedua negara bersaing 

membangun kekuatan militer guna mencapai kepentingan nasional. Baik India 

dan Pakistan berebut unggul dalam kekuatan militer tidak hanya untuk survive 

atau mempertahankan kedaulatan, tetapi juga untuk mengancam satu sama lain.  

India mengembangkan senjata nuklir sebagai strategi politik luar negeri 

untuk menakut-nakuti lawan serta menguasai kawasan Asia Selatan dan agar 

memiliki pengaruh yang dominan di kawasan tersebut. India menyadari 

bahwasanya dengan jumlah penduduk yang sangat banyak serta kekuatan 

ekonomi yang besar, India-lah yang paling berhak berkuasa di kawasan Asia 

Selatan. Selain itu, India merasa perlu memiliki pengaruh yang dominan dari 

negara tetangganya untuk memastikan agar kawasan Asia Selatan tetap aman dan 

terkendali, sehingga India merasa perlunya senjata yang kuat yang tidak hanya 

akan menakuti negara lain, tetapi negara lain akan tunduk terhadap India. 

Berbeda halnya dengan India, Pakistan mengembangkan senjata Nuklir 

sebagai strategi politik luar negeri guna menandingi dominasi India di Asia 

Selatan. Pakistan merasa perlu menandingi kekuatan India karena merasa 

terancam terhadap kekuatan India yang terus meningkat. Apabila India dibiarkan 

mendominasi kekuatan di kawasan, maka akan ada kolonialisasi baru yang akan 

dilakukan oleh India untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga Pakistan merasa 

perlu mengembangkan persenjataan nuklir. 



78 
 

Berbicara masalah mempertahankan kedaulatan oleh India dan Pakistan. 

Kedua negara yang telah memiliki senjata nuklir dapat dikatakan memiliki 

kekuatan yang sama atau adanya perimbangan kekuatan pertahanan diri serta 

menggunakan kekuata nuklir untuk menakut-nakuti yang disebut sebagai 

deterrence nuclear. Meskipun dari segi jumlah personil militer serta jumlah 

perangkat militer penunjang lainnya tidak seimbang, namun dari jenis senjata 

maka kedua negara memiliki senjata yang sama yaitu senjata Nuklir. Senjata 

nuklir keduanya sama-sama bisa memusnahkan dan menghancurkan dalam 

sekejap. Hal ini memberi arti bahwa kekuatan personil militer tidak akan 

sebanding dengan kekuatan pemusnah yang dimiliki kedua negara. 

Secara umum, pengertian deterrence adalah bagaimana membuat musuh 

takut untuk menyerang. Alat-alat yang menunjukkan kapabilitas militer biasanya 

digunakan untuk membuat negara lainnya takut untuk melakukan serangan 

kepada negara yang memiliki kapabilitas yang kuat. Seperti yang dikemukakan 

Waltz dalam Art dan Jervis (2000), negara kuat akan berpikir panjang dan 

cenderung ragu-ragu untuk menyerang negara lemah tapi memiliki nuklir. 

Memang jika negara memiliki nuklir, bahkan dari fasilitasnya saja, akan dianggap 

sebagai negara yang menanggung resiko yang kecil akan diserang negara lain. 

Resiko ini akan semakin berkurang jika pemerintahan yang memiliki nuklir secara 

kuat termotivasi untuk menjaga negaranya.
4
 

                                                           
4
 Sakir Aulia.,S.IP. Skripsi Strategi Mahmoud Ahmadinejad Dalam Menggunakan Isu 

Nuklir Pada Polotik Luar Negeri Iran ( 2005 -2013) dikutip dari 

http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39351.pdf diakses pada tanggal 10 April 2017. Pukul 

22.53 WIB. 

http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t39351.pdf
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Negara yang akan menyerang dipaksa untuk menanggung resiko yang 

besar jika meremehkan nuclear deterrence. Mengenai senjata nuklir yang bisa 

digunakan, Quinlan (1991) memiliki pendapat yang sama dengan Gray (1986). 

Menurutnya, jika senjata nuklir memiliki peranan dalam pencegahan perang, 

maka mereka (senjata nuklir) haruslah operasional. Senjata nuklir bukanlah 

barang pajangan atau hanya sebuah simbol dalam bidak catur hubungan antar 

negara, senjata yang lemah tidak akan memberikan dampak power yang 

signifikan.
5
 

Dalam kasus persaingan kekuatan militer antara India dan Pakistan kita 

bisa melihat adanya penggunaan kekuatan nuklir hanya untuk saling menakuti 

atau yang di sebut dengan deterrence nuclear. Program pengembangan senjata 

nuklir yang dilakukan oleh kedua negara menjadikan keduanya memiliki kekuatan 

yang sama dalam hal persenjataan sehingga satu sama lain menjadi berhati-hati 

dalam bertindak. Meskipun kedua negara tidak memiliki kekuatan yang sama 

dalam jumlah personil militer dan jumlah persenjataan, tetapi dalam hal jenis 

senjata yang digunakan yaitu nuklir, kekuatan keduanya menjadi berimbang. 

Mengingat nuklir sama-sama bisa menghancurkan dan memusnahkan. Tetapi, 

karena nuklir hanya digunakan oleh India dan Pakistan sebagai sarana deterrence 

maka sebagai dampaknya konflik antara keduanya menjadi menurun. 

Baik India dan Pakistan sama-sama mengarahkan hulu ledak nuklirnya 

tepat di jantung kedua negara. India mengarahkan hulu ledak ke Islamabad, 

                                                           
5
 Ibid., 
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kemudian Pakistan mengarahkan hulu ledak nuklirnya ke Delhi dan Mumbai. 

Kedua negara sama-sama tidak menjamin bahwa keduanya tidak akan menyerang 

duluan, demi tercapainya kepentingan nasional, maka kedua negara telah siap 

siaga terhadap segala ancaman. 

Ketidakstabilan hubungan diplomatik antara India dan Pakistan akibat 

persaingan nuklir antara keduanya, telah menyadarkan kedua negara bahwasanya 

persaingan yang terjadi selama ini sama sekali tidak membawa kedua negara ke 

arah kemajuan. Justru malah menjadikan kedua negara jalan di tempat dan seolah-

olah disibukkan dengan konflik dan persaingan nuklir yang tidak kunjung usai. 

Pasca perang Kargil tahun 1998, tercipta suatu kesepakatan Lahore 

(Lahore Declaration) setahun setelah perang yaitu tahun 1999 yang merupakan 

kesepakatan antara India dan Pakistan untuk mulai mengupayakan perdamaian 

serta mengurangi pengembangan nuklir. Nuklir menjadi salah satu point penting 

dalam kesepakatan Lahore yaitu mengharuskan kedua negara mulai mengurangi 

pengembangan nuklir dan memanfaatkan nuklir untuk kepentingan damai. Penulis 

melihat bahwasanya ada dampak dari persaingan nuklir yang tidak kunjung usai 

yaitu adanya kesadaran hingga menghasilkan resolusi perdamaian antara India dan 

Pakistan. 

B. Kesepakatan damai Lahore Declaration antara India dan Pakistan 

Kesepakatan Lahore atau yang lebih dikenal dengan Lahore Declaration 

merupakan suatu kesepakatan antara India dan Pakistan yang berhasil dibentuk 

pada 21 Februari 1999 pasca terjadinya perang kargil antara kedua negara. 
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Kesepakatan ini memuat beberapa point yang mengikat kedua negara untuk 

melaksanakan kesepakatan tersebut sebagai upaya perdamaian kedua negara. 

Kesepakatan Lahore merupakan kesepakatan yang dihadiri dan disahkan 

oleh PM Muhammad Nawaz Sharif sebagai Perdana Menteri Pakistan dan PM 

Shri Atal Behari Vajpayee sebagai PM India di Lahore Pakistan pada tanggal 20-

21 Februari 1999. Berikut point-point dalam Lahore Declaration : 

The Lahore Declaration signed by the Prime Ministers of India and 

Pakistan on 21 February 1999, inter alia: 

1) recognizes that the nuclear dimension of the security environment of the 

two countries adds to their responsibility for avoidance of conflict between 

them; 

2) commits both to the principles and purposes of the Charter of the United 

Nations, and the universally accepted principles of peaceful co-existence; 

3) reiterates the determination of both countries to implement the Simla 

Agreement in letter and spirit; 

4) commits both countries to the objectives of universal nuclear disarmament 

and nonproliferation; 

5) recognizes the importance of mutually agreed confidence-building 

measures for improving the security environment; and 

6) recalls their agreement of 23 September 1998, that an environment of 

peace and security is in the supreme national interest of both sides and 

that the resolution of all outstanding issues, including Jammu and 

Kashmir, is essential for this purpose. 

 Point pertama dalam kesepakatan Lahore yaitu “mengakui bahwa 

dimensi nuklir dari lingkungan keamanan kedua negara menambah tanggung 

jawab mereka untuk menghindari konflik di antara mereka”. Point tersebut 

http://www.nti.org/learn/glossary/united-nations-general-assembly/
http://www.nti.org/learn/glossary/united-nations-general-assembly/
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menyebutkan secara khusus bahwa kedua negara harus menghindari konflik 

dalam bentuk apapun serta memanfaatkan nuklir untuk kepentingan damai. 

 Kedua negara telah menyadari bahwasanya pengembangan nuklir yang 

dilakukan keduanya memiliki dampak negatif yang lebih besar daripada dampak 

positifnya. Sehingga baik India maupun Pakistan ingin mengubah dampak negatif 

tersebut menjadi positif dengan suatu komitemen yang jelas dan nyata serta 

mengikat keduanya. 

 Apabila kita perhatikan dengan baik, komitmen kedua negara yang 

tertuang dalam Lahore Declaration sudah menunjukkan bahwasanya kedua 

negara ingin menghidari konflik di antara mereka serta mulai meningkatkan upaya 

perdamaian keduanya. Lahore Declaration merupakan jaminan yang mengikat 

India dan Pakistan agar keduanya sama-sama menciptakan perdamaian di antara 

mereka. 

 Keterikatan India dan Pakistan terhadap Lahore Declaration sebagai 

babak baru yang sangat baik bagi keduanya. India dan Pakistan sudah seharusnya 

mulai melihat masa depan yang lebih baik dengan mulai meningkatkan hubungan 

serta meningkatkan berbagai macam kerjasama. Kedua negara yang sudah lama 

dihadapi dengan konflik yang berkepanjangan telah mendapat kerugian yang 

besar pula. Baik berupa kerugian materil atapun non-materil, sehingga kedua 

negara bisa saja ditinggalkan jauh oleh negara lain yang damai dan sudah dahulu 

memfokuskan kepentingan nasional untuk kesejahteraan ekonomi, pembangunan 

dan kesejahteraan sosial. 
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 Selain point kesepakatan pertama terkait nuklir dalam Lahore 

Declaration, tentu terdapat kesepakatan lain yang juga mengikat keduanya untuk 

mengakhiri konflik dan memulai perdamaian. Namun, penulis ingin lebih 

memfokuskan bahwasanya pengembangan nuklir kedua negara memiliki 

pengaruh dalam upaya peningkatan hubungan kedua negara. Penyebutan nuklir 

dalam skema kesepakatan keduanya terlebih berada pada point pertama, memberi 

arti bahwa elemen nuklir menjadi perhatian yang besar bagi keduanya. Tentu saja 

dengan menyebutkan nuklir tersebut, kedua negara berupaya untuk menjadikan 

nuklir sebagai sarana perdamaian bagi keduanya. 

 Pada point ke-4 dalam Lahore Declaration di sebutkan bahwasanya 

kedua negara berkomitmen untuk mendukung upaya dunia internasional dalam 

agenda non-proliferasi nuklir. Perjanjian Non-proliferasi nuklir atau Nuclear Non-

Proliferation Treaty  (NPT) mengharuskan setiap negara yang ikut serta dalam 

perjanjian tersebut untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, jikalaupun telah 

mengembangkan maka pengembangan nuklir bersifat damai dan digunakan untuk 

kepentingan damai. 

 Walaupun India dan Pakistan tidak termasuk dalam negara yang 

menandatangani perjanjian NPT, tetapi kedua negara tersebut tetap terikat secara 

tidak langsung. Para penyokong pengembangan nuklir kedua negara yang 

mencetuskan perjanjian NPT, tentu tidak ingin membiarkan keduanya terus 

mengembangkan senjata nuklir dan semakin mengancam dunia internasional. 

Oleh karena itu, para penyokong nuklir kedua negara secara bertahap terus 

mengurangi pengembangan nuklir kedua negara, serta terus mengawasi 
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pengembangan tersebut. Tetapi, melihat komitmen India dan Pakistan yang juga 

sudah terikat dalam Lahore Declaration, maka kedua negara telah menyadari 

bahwa pengembangan nuklir mereka lebih baik digunakan untuk kepentingan 

damai. 

 Upaya yang dilakukan oleh India dan Pakistan sudah terlihat baik serta 

terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pada 21 Februari 2007 tercipta suatu 

kesepakatan baru yang berdasar dan sebagai tindak lanjut daripada Lahore 

Declaration yaitu “Agreement Between India And Pakistan On Reducing The Risk 

From Accidents Relating To Nuclear Weapons” yang berisi aturan-aturan baru 

dalam upaya kedua negara mengurangi pengembangan senjata nuklir kedua 

negara. 

 

 Berikut beberapa isi dari perjanjian baru tersebut : 

The Government of the Republic of India and the Government of the 

Islamic Republic of Pakistan, Hereinafter referred to as the Parties:-  

Recalling the Memorandum of Understanding signed at Lahore On 21 

February 1999 between the two countries; 

Recoqnizing that both Parties have national measures including 

Command and Control structures to guard against accidents related to 

nuclear weapons; 

Recoqnizing That the nuclear dimension of the security environment of the 

two countries adds to their responsibility for avoidance of conflict between 

the two countries; 

Committed to the objective of Global and non-discriminatory nuclear 

disarmament; 
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Conscious Promoting between the of the need for adopting measures 

aimed at a stable environment of peace and security two countries; 

Have agreed as follows: 

Article-1 

Each Party shall maintain and improve, as it deems necessary, existing 

national measures including otgantzational and technical arrangements, 

to guard against accidents related to nuclear weapons under its control. 

Article-2 

The Parties shall notify each other immediately in the event of an accident 

relating to nuclear weapons, under their respective jurisdiction or control, 

which could create the risk of a radioactive fallout, with adverse 

consequences for both sides or create the risk of an outbreak of a nuclear 

war between the two countries. In the event of such an accident the Party 

within whose jurisdiction or control the accident has taken place will 

immediately take necessary measures to rnrrurnize the radiological 

consequences of such an accident. 

Perjanjian diatas khusus membahas mengenai pengembanggan nuklir. 

Kedua negara semakin fokus mengurangi resiko dari pengembangan nuklir 

tersebut serta menggunakannya untuk kepentingan damai. Terbentuknya 

kesepakatan diatas merupakan keberhasilan India dan Pakistan dalam 

mempertahankan dan meningkatkan perdamaian kedua negara. Sehingga 

peningkatan hubungan diplomatik antara kedua negara terus meningkat seiring 

berjalannya waktu, tentu juga karena kedua negara melihat masa depan yang lebih 

baik dengan kondisi yang damai dan adanya kerjasama. 


