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BAB V 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Republik India dan Republik Islam Pakistan telah melalui konflik 

berkepanjangan sejak kedua negara merdeka pada tahun 1947. Konflik 

berkepanjangan tersebut telah menciptakan kerugian yang sangat besar bagi kedua 

negara serta menghambat kemajuan keduanya. Konflik antara India dan Pakistan 

juga telah membawa kedua negara kepada persaingan militer yang berujung pada 

persaingan kekuatan nuklir. Kedua negara telah berhasil mengembangkan dan 

melakukan uji coba nuklir sejak tahun 1970-an. 

Menurut kaum realis, program pengembangan senjata nuklir India dan 

Pakistan merupakan hal yang wajar dan sangat rasional. Sebagaimana kaum realis 

yang mengharuskan setiap negara untuk survive dalam politik luar negeri. India 

dan Pakistan mengembangan senjata nuklir untuk mempertahankan diri (survive), 

mendapatkan kekuasaan (struggle for power) dan mencapai kepentingan nasional 

(National Interest). 

Dunia internasional yang anarki menurut kaum realis memaksa setiap 

negara untuk meningkatkan kapabilitas kekuatan militer seperti yang telah 

dilakukan oleh India dan Pakistan. Awalnya, kekuatan militer kedua negara tidak 

seimbang dalam artian kekuatan militer India jauh lebih besar dibanding Pakistan. 

Tetapi, setelah kedua negara sama-sama mengembangkan senjata nuklir, kekuatan 

keduanya menjadi berimbang. Kedua negara sama-sama memiliki senjata 
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pemusnah yang bisa menghancurkan keduanya, terlebih perimbangan kekuatan 

tersebut menjadi ajang persaingan kekuatan untuk terus berusaha lebih unggul 

satu sama lain. 

Tujuan awal pengembangan nuklir baik India ataupun Pakistan yaitu untuk 

mempertahankan diri dan sekaligus sebagai senjata siap perang yang akan 

digunakan untuk saling menakuti dan menaklukkan yang walaupun pada 

kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan yaitu tidak digunakan untuk 

perang. Nuklir keduanya hanya berdiam diri yang juga membuat kedua negara 

juga diam. Dalam artian kedua negara yang awalnya agresif, dengan adanya 

Nuklir, India dan Pakistan justru menjadi tidak agresif seperti semula. Ketakutan 

akan bahaya yang ditimbulkan nuklir menjadi alasan kedua negara untuk tidak 

agresif. Karena, apabila salah satu dari kedua negara memulai perang nuklir, maka 

dapat dipastikan keduanya akan musnah dan tidak menyisakan apapun kecuali 

kehancuran. 

Kesadaran akan persaingan senjata nuklir yang tidak menguntungkan bagi 

India maupun Pakistan telah memunculkan suatu kesadaran untuk memulai 

perdamaian. Konflik berkepanjangan serta persaingan nuklir kedua negara harus 

segera di hentikan demi terciptanya perdamaian untuk masa depan kedua negara 

yang lebih baik. 

Pengaruh pengembangan nuklir terhadap penurunan konflik antara India 

dan Pakistan sangat nyata terlihat ketika kedua menggunakan nuklir sebagai 

sarana deterrence serta kedua negara terikat oleh Lahore Declaration pada tahun 
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1999 yang mengharuskan kedua negara untuk bertanggung jawab dalam menjaga 

nuklir untuk kepentinga damai, serta mengupayakan perdamaian yang 

berkelanjutan diantara keduanya. Kemudian setelah itu, pada tahun 2007 kedua 

negara kembali membuat sebuah perjanjian terkait nuklir yaitu “Agreement 

Between India And Pakistan On Reducing The Risk From Accidents Relating To 

Nuclear Weapons” yang merupakan suatu perjanjian lanjutan upaya kedua negara 

menjaga nuklir dari resiko terburuk. Perjanjian tersebut merupakan capaian yang 

baik bagi kedua negara karena berhasil mempertahankan kondisi damai dan terus 

meningkatkan upaya perdamaian diantara keduanya. 

Upaya penurunan konflik antara India dan Pakistan didorong juga oleh 

peningkatan kerjasama ekonomi antara kedua negara yang sekaligus menjadi 

kepentingan nasional kedua negara. India melihat Pakistan memiliki potensi pasar 

yang besar untuk memasarkan hasil produksi India. Pakistan melihat India sebagai 

partner kerjasama ekonomi yang menguntungkan yang bisa memenuhi kebutuhan 

Pakistan, terlebih kedekatan kedua negara yang bisa menguntungkan kedua 

negara dan mengurangi biaya distribusi dan produksi sehinga harga kebutuhan 

akan jauh lebih murah bila dibandingkan apabila Pakistan mengimpor kebutuhan 

dari negara Timur Tengah atau Eropa. 

Kunjungan bersejarah Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee ke Pakistan 

pada tahun 2004 untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang merupakan 

kepentingan nasional India dan Pakistan. PM Atal mengunjungi Pakistan untuk 

menghadiri pertemuan negara-negara anggota SAARC, tetapi dimanfaatkan oleh 

pemimpin kedua negara untuk bertemu secara bilateral guna membahas 
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peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara. India terlihat semakin serius dalam 

merangkul Pakistan serta menjadikannya sebagai partner terdekat dalam 

kerjasama ekonomi. Terlebih kerjasama kedua negara akan sangat 

menguntungkan keduanya serta mengubah situasi konflik berkepanjangan 

menjadi damai berkelanjutan. 

Baik India maupun Pakistan sama-sama saling membutuhkan sebagaimana 

kondisi alami tiap negara yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa 

adanya kerjasama dengan negara lain. Begitupun India dan Pakistan, sebagai 

tetangga terdekat dan memiliki sejarah yang sama dimasa penjajahan. Sudah 

seharusnya kedus negara mengehentikan segala macam konflik yang ada, serta 

memulai kembali perdamaian dengan meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, 

dan keamanan. 

India dan Pakistan semakin optimis bisa mempertahankan situasi damai 

dan terus berusaha meningkatkan kerjasama diantara keduanya. Dengan demikian, 

jelas bahwa penggunaan nuklir sebagai sarana deterrence serta untuk kepentingan 

damai dan kerjasama ekonomi sangat berpengaruh dalam penurunan konflik 

kedua negara. Perdamaian, tidak akan merugikan pihak manapun, justru 

perdamaian merupakan cita-cita semua bangsa. Tidak hanya India dan Pakistan, 

dunia internasional menginginkan perdamaian agar tercipatanya kehidupan yang 

damai, tentram, dan sejahtera. 

 

 


