
BAB III 

   

PERKEMBANGAN MILITER INDIA DAN PAKISTAN 

 

  Perkembangan militer yang terjadi diantara India dan Pakistan kini 

telah menemui babak baru, penggunaan alat-alat militer yang menggunakan 

teknologi canggihpun sudah menjadi hal yang wajar diantara kedua negara. 

Sejatinya kedua negara juga telah mengembangkan teknologi nuklir jauh 

sebelum tahun 2010. Namun saat itu teknologi yang digunakan kedua negara 

dalam menggembangkan nuklir masih sangat terbatas sehingga persenjataan 

nuklir yang dimiliki kedua negara pun masih sangat sederhana.  

Perkembangan militer yang terjadi di kedua negara bukanya menjadikan 

hubungan keduanya menjadi lebih baik namun malah memperburuk situasi 

dikedua negara, hal ini dikarenakan setiap tindakan militer yang dilakukan 

baik oleh India maupun Pakistan akan dianggap sebagai ancaman bagi negara 

lain. Sehingga nantinya dalam Bab III ini pembahasan akan lebih difokuskan 

mengenai perkembangan militer yang terjadi di negara India dan juga 

Pakistan mulai dari perkembangan angkatan darat, udara, laut dan juga 

perkembangan nuklir yang terjadi di kedua negara. 

A. Perkembangan Militer India 

  Kekuatan  militer India merupakan salah satu kekuatan militer yang 

ditakuti bukan hanya di wilayah Asia Selatan saja namun juga di takuti 

sebagai salah satu militer terkuat di dunia. Namun perkembangan militer yang 

dimiliki India tidaklah berjalan dengan cepat, India harus melewati fase-fase 



yang sangat panjang sampai akhirnya India mampu untuk mencapai apa yang 

di miliki oleh militernya sekarang. Dalam mengembangkan kekuatan 

militernya India tidak hanya berfokus kedalam satu bidang militer saja namun 

perkembangan militer India dilakukan disemua bidang baik darat, laut, dan 

juga udara. Perkembangan militer India juga telah mencapai babak baru 

dengan adanya penggunaan senjata nuklir yang tentunya akan semakin 

menambah kekuatan tempur India serta dapat memperkuat posisi India untuk 

menjadi salah satu negara yang ditakuti di wilayah Asia Selatan terutama oleh 

musuh mereka Pakistan. 

A.1. Perkembangan Angkatan Udara India 

  Angkatan udara adalah salah satu kekuatan penting yang dimiliki oleh 

India, angkatan udara India juga merupakan salah satu kekuatan yang paling 

ditakuti selama terjadinya perang di perbatasan Kashmir. Namun hal ini 

belum menjadikan India berpuas diri, pada tahun 1967 untuk pertama kalinya 

India membuat pesawat tempur buatan dalam negeri sendiri yang diberi nama 

HF-24 Marut. Selama masa terbangnya HF-24 Marut telah terlibat dalam 

pertempuran dalam melawan teroris radikal selama dua minggu. Namun 

kedigdayaan pesawat HF-24 Marut ini harus di pensiunkan Pada Tahun 1982, 

HF-24 Marut Resmi di Pensiunkan oleh Pemerintah India. Karena dari sisi 

teknologi, mesin dan tenaga manuver telah tertinggal zaman.1 

                                                           
1 India Express, 49 Years Before Tejas, India Had It Own Fighter-Marut, diakses dari  
http://indianexpress.com/article/explained/tejas-hf-24-marut-tejas-combat-aircraft-
indian-air-force-2894021/ diakses pada 1 Maret 2017 

http://indianexpress.com/article/explained/tejas-hf-24-marut-tejas-combat-aircraft-indian-air-force-2894021/
http://indianexpress.com/article/explained/tejas-hf-24-marut-tejas-combat-aircraft-indian-air-force-2894021/


  Untuk menggantikan kekuatan HF-24 Marut yang dipensiunkan, 

India kemudian melakukan pembelian pesawat jenis Sukhoi-30 Mki milik 

Rusia. Pesawat tempur jenis Sukhoi ini pertama kali diperkenalkan IAF pada 

tahun 1997-1998 dan baru mulai digunakan oleh India pada tahun 2000.2 SU-

30 Mki milik India dapat membawa beban banyak termasuk senjata, dan bisa 

terbang jarak jauh karena memiliki fasilitas pengisian bahan bakar udara-ke-

udara. Pesawat ini juga penting untuk IAF karena dapat dipindahkan dari satu 

negara bagian ke negara lain dalam waktu singkat tergantung pada kebutuhan. 

Keunggulan inilah yang membuat India tertarik untuk melakukan 

penambahan unit pesawat SU-30 Mki sebanyak 42 dari Rusia.3  

  Untuk terus memperkuat angkatan udaranya, India terus melakukan 

pengembangan kekuatan militer mereka. Seperti yang India lakukan pada 

tahun 2004, India memulai mengembangkan pesawat peringatan dini dan 

control udara atau airborne early warning and control  (AEW & C) pertama 

untuk Angkatan Udara India (IAF) dan telah menghabiskan dana sebesar US$ 

358 juta. Pesawat buatan India ini diklaim mampu memberikan recognisable 

air surveillance picture dari ancaman udara, track while scan, dan priority-

track modes yang berfungsi untuk memberikan aset udara dan darat  dengan 

lokasi tepat mereka untuk kemungkinan eksploitasi.4  

                                                           
2 Jejak Tapak, SU-30 Mki Tetap Pesawat Terbaik India, diakses dari 
https://www.jejaktapak.com/2015/05/24/su-30mki-tetap-pesawat-terbaik-india/ diakses 
pada 1 Maret 2017 
3 VOA Indonesia, Rusia-India Tandatangani Pembelian 42 Pesawat Sukhoi SU-30, diakes 
dari http://www.voaindonesia.com/a/rusia-india-tandatangani-pembelian-42-pesawat-
sukhoi-su-30-135739238/102197.html diakses pada 1 Maret 2017 
4 Jejak Tapak, Tertunda 6 Tahun India Akhirnya Miliki Pesawat Kontrol Udara Sendiri, 
diakses dari https://www.jejaktapak.com/2017/02/16/tertunda-6-tahun-india-akhirnya-
miliki-pesawat-kontrol-udara-buatan-sendiri/ diakses pada 28 Februari 2017 

https://www.jejaktapak.com/2015/05/24/su-30mki-tetap-pesawat-terbaik-india/
http://www.voaindonesia.com/a/rusia-india-tandatangani-pembelian-42-pesawat-sukhoi-su-30-135739238/102197.html
http://www.voaindonesia.com/a/rusia-india-tandatangani-pembelian-42-pesawat-sukhoi-su-30-135739238/102197.html
https://www.jejaktapak.com/2017/02/16/tertunda-6-tahun-india-akhirnya-miliki-pesawat-kontrol-udara-buatan-sendiri/
https://www.jejaktapak.com/2017/02/16/tertunda-6-tahun-india-akhirnya-miliki-pesawat-kontrol-udara-buatan-sendiri/


  Perkembangan angkatan udara yang sangat pesat ini ternyata tidak 

terus berjalan mulus seperti yang terlihat. Angkatan udara India bahkan harus 

mengganti pesawat tempur jenis SU-30 Mki yang selama ini menjadi andalan 

kekuatan udara mereka. Penggantian ini dikarenakan masih kurangnya 

kesiapan operasi dari pesawat SU-30 Mki yang hanya mencapai 50 persen 

saja, dari 200 pesawat tempur SU-30 Mki yang dimiliki India hanya 100 

pesawat saja yang siap untuk digunakan.5 Selain itu permasalahan dari 

ketersediaan suku cadang, perawatan, overhaul serta seringnya pesawat ini 

mengalami kecelakaan selama berlatih menjadi faktor pendorong bagi India 

untuk mencari penggantinya.6  

 Demi terus meningkatkan kekuatannya, India kemudian melakukan 

kerjasama dengan Amerika, Swedia, Perancis serta Israel dan kerjasama ini 

telah berhasil untuk menciptakan pesawat tempur buatan India pada tahun 

2016 yang diberinama “Tejas”. IAF telah mengklaim bahwa Tejas sudah 

sangat mampu untuk bersaing dengan pesawat tempur buatan Pakistan JK-17 

Thunder.7 Tejas ini nantinya akan menggantikan keberadaan pesawat tempur 

SU-30 Mki milik India yang akan dibesi tuakan paling lambat pada tahun 

2030.  

                                                           
5 Antara News, Angkatan Udara India Ungkap Masalah SU-30 Mki, diakses dari 
http://www.antaranews.com/berita/521994/angkatan-udara-india-ungkap-masalah-
sukhoi-su-30mki diakses pada 1 Maret 2017 
6 Militer Meter, Alasan India Kapok Pakai Jet Tempur Sukhoi, diakses dari 
http://militermeter.com/alasan-india-kapok-pakai-jet-tempur-sukhoi/ diakses pada 1 
Maret 2017 
7 Internasional kompas, Inilah Jet Tempur Terbaru Buatan India , diakses dari 
http://internasional.kompas.com/read/2016/07/11/18493031/inilah.jet.tempur.terbaru.b
uatan.india diakses pada 1 Maret 2017 

http://www.antaranews.com/berita/521994/angkatan-udara-india-ungkap-masalah-sukhoi-su-30mki
http://www.antaranews.com/berita/521994/angkatan-udara-india-ungkap-masalah-sukhoi-su-30mki
http://militermeter.com/alasan-india-kapok-pakai-jet-tempur-sukhoi/
http://internasional.kompas.com/read/2016/07/11/18493031/inilah.jet.tempur.terbaru.buatan.india
http://internasional.kompas.com/read/2016/07/11/18493031/inilah.jet.tempur.terbaru.buatan.india


  Selain itu India juga memperkuat kekuatan negaranya dengan 

melakukan pembelian pesawat tempur Dassault Rafele dari Perancis dengan 

nilai 8,9 miliar dolar AS.8 Pada tahun 2017-2018 India sudah berencana untuk 

melakukan produksi pesawat Tejas sebanyak 20 Unit dan nantinya akan 

dipasarkan secara terbuka ke beberapa negara.9 

A.2. Perkembangan Angkatan Darat India 

 Angkatan darat India adalah salah satu kekuatan militer yang paling 

mematikan di wilayah Asia dengan jumlah tentara aktif hampir 1,1 juta dan 

juga memiliki 3.500 tank siap tempur. Ketangguhan angkatan darat India ini 

sudah terbukti ketika mereka dapat mengkalahkan Pakistan dalam perang 

darat yang terjadi pada tahun 1965, 1971 dan 1999.10 Ketangguhan dari 

angkatan darat India ini tidak lepas dari dukungan teknologi dan sistem 

persenjataan dalam negeri mereka. Pemerintah India memang sangat 

mendorong adanya produksi persenjataan dalam negerinya sendiri, hal ini 

ditunjukan dengan keseriusan salah satu perusahaan India yang 

berencana  membangun empat pabrik untuk memproduksi senjata guna 

memenuhi kebutuhan pertahanan negara.11 

                                                           
8 DW, Ini Dia Jet Tempur Teranyar Buatan India, diakses dari  http://www.dw.com/id/ini-
dia-jet-tempur-teranyar-buatan-india/g-19371546 diakses pada 1 Maret 2017 
9 Tribun Indo, Pesawat Tempur Tercanggih Buatan India Diminati Dunia, diakses dari 
http://tribunindo.com/pesawat-tempur-tercanggih-buatan-india-diminati-dunia/ diakses 
pada 1 Maret 2017 
10 Jejak Tapak, 5 Angkatan Darat Paling Mematikan di Asia, diakses dari 
https://www.jejaktapak.com/2015/03/07/5-angkatan-darat-paling-mematikan-di-asia-
2/3/ diakses pada 2 Maret 2017 
11 Liputan6, India Mimpi Jadi Produsen Senjata Terbesar di Dunia, diakes dari 
http://bisnis.liputan6.com/read/2188551/india-mimpi-jadi-produsen-senjata-terbesar-di-
dunia diakes pada 27 Februari 2017 

http://www.dw.com/id/ini-dia-jet-tempur-teranyar-buatan-india/g-19371546
http://www.dw.com/id/ini-dia-jet-tempur-teranyar-buatan-india/g-19371546
http://tribunindo.com/pesawat-tempur-tercanggih-buatan-india-diminati-dunia/
https://www.jejaktapak.com/2015/03/07/5-angkatan-darat-paling-mematikan-di-asia-2/3/
https://www.jejaktapak.com/2015/03/07/5-angkatan-darat-paling-mematikan-di-asia-2/3/
http://bisnis.liputan6.com/read/2188551/india-mimpi-jadi-produsen-senjata-terbesar-di-dunia
http://bisnis.liputan6.com/read/2188551/india-mimpi-jadi-produsen-senjata-terbesar-di-dunia


  Perkembangan kekuatan angkatan darat India semakin terlihat mana 

kala India behasil mengembangkan senjata buatan mereka sendiri yang diberi 

nama INSAS (Indian Small Arms System) yang dibuat langsung oleh dewan 

pabrik senjata India dan telah digunakan sejak perang Kargil dan saat ini telah 

menjadi senjata infantri standar bagi militer India, selain itu senjata INSAS 

juga telah digunakan di beberapa negara seperti Bhutan, Oman, dan Nepal, 

INSAS sendiri di klaim oleh angkatan darat India sebagai senapan yang 

mampu menandingi kekuatan dari senapan AK-47.12  

  Guna semakin mendukung kekuatan darat milik mereka, India 

kemudian melakukan kesepakatan dengan Rusia untuk melakukan produksi 

tank jenis T-90 sebanyak 310 unit pada tahun 2001.13 Pasca adanya 

kesepakatan antara India dan Rusia mengenai pembelian tank T-90, militer 

India menjadi semakin berambisi untuk melakukan peningkatan kekuatan 

angkatan darat mereka. India bahkan melakukan kontrak kerja dengan sebuah 

perusahaan Bharat Dyanamic untuk memproduksi rudal jenis Invar sebanyak 

25.000 rudal, Rudal Invar sendiri adalah rudal yang memiliki daya jangkau 5 

mil dan memiliki daya penghancur yang kuat.14  

  Keberhasilan India dalam memproduksi rudal Invar nantinya akan 

mampu untuk meningkatkan daya serang dari tank T-90 yang dimiliki oleh 

                                                           
12 Military Factory, INSAS (Indian Small Arms System) Assault Rifle / Light Machine Gun, 
diakses dari http://www.militaryfactory.com/smallarms/detail.asp?smallarms_id=538 
diakses pada 2 Maret 2017 
13 Artileri, India Produksi 235 Tank T-90 Lisensi Rusia, diakses dari 
http://www.artileri.org/2013/09/india-produksi-235-tank-t-90-lisensi-rusia.html diakses 
pada 3 Maret 2017 
14 Republika, India Teken Kontrak Pembelian Rudal Tank T-90 Buatan Rusia, diakses dari 
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/08/21/mrvfm3-india-teken-
kontrak-pembelian-rudal-tank-t90-buatan-rusia diakses pada 3 Maret 2017 

http://www.militaryfactory.com/smallarms/detail.asp?smallarms_id=538
http://www.artileri.org/2013/09/india-produksi-235-tank-t-90-lisensi-rusia.html
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/08/21/mrvfm3-india-teken-kontrak-pembelian-rudal-tank-t90-buatan-rusia
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/08/21/mrvfm3-india-teken-kontrak-pembelian-rudal-tank-t90-buatan-rusia


India. Meskipun hampir semua peralatan yang dimiliki oleh India berasal dari 

luar, namun kenyataanya India juga telah melakukan pengembangan 

beberapa peralatan militer yang dibuat didalam negeri mereka sendiri, hal ini 

dilakukan untuk mendukung program dari pemerintah India “Made in India”. 

salah satunya yaitu dengan dibuatnya tank dalam negeri yang diberi nama 

tank Arjun, produksi dari tank Arjun MK-II sebenarnya telah lama 

direncanakan oleh DRDO sejak tahun 2000 namun DRDO baru bisa 

memproduksi 5 tank arjun pada tahun 2004.15  

  Keterlambatan ini dikarenakan banyaknya permasalahan dan 

banyaknya komponen yang harus diperbaharui demi mencapai apa yang 

pemerintah India inginkan. DRDO baru bisa menyelesaikan seluruh produksi 

tank Arjun MK-II pada tahun 2009.16 Kepemilikan tank T-90 ditambah 

adanya Tank Arjun MK-II telah menjadikan angkatan darat India sebagai 

salah satu yang paling ditakuti di wilayah Asia Selatan terutama oleh musuh 

mereka Pakistan. 

A.3. Perkembangan Angkatan Laut India 

 Kekuatan dari angkatan laut India memang tidak sekuat jika 

dibandingkan dengan angkatan darat dan udaranya. Perkembangan dari 

angkatan laut India malah cenderung lambat bahkan sejak konflik pertama 

India dengan pakistan tahun 1947. India sebenarnya telah mengembangkan 

                                                           
15 Army Technology, Arjun MBT,  diakses dari http://www.army-
technology.com/projects/arjun-mbt/ diakses pada 3 Maret 2017 
16 Jejak Tapak, Tank Arjun MK-II Alami Kemunduran Besar, diakses dari 
https://www.jejaktapak.com/2014/09/23/tank-arjun-mk-2-alami-kemunduran-besar/ 
diakses pada 3 Maret 2017 

http://www.army-technology.com/projects/arjun-mbt/
http://www.army-technology.com/projects/arjun-mbt/
https://www.jejaktapak.com/2014/09/23/tank-arjun-mk-2-alami-kemunduran-besar/


sistem reaktor nuklir yang akan dipasang di kapal selam milik mereka sejak 

tahun 1960, namun pengembangan yang dilakukan oleh Bhabha Atomic 

Research Center harus terhenti karena adanya kegagalan dalam proses 

perancangan sistem reaktor nuklir yang akan dipasang di kapal selam milik 

India.17  

  Pada tahun 1999 India melakukan penyewaan armada kapal selam 

milik Rusia dengan tujuan untuk menutupi kekurangan kekuatan angkatan 

laut mereka yang disebabkan karena kegagalan Bhabha Atomic Research 

Center tahun 1960.18 Untuk semakin mengguatkan kekuatan angkatan 

lautnya, India kemudian melakukan pembuatan kapal induk dengan 

bekerjasama dengan Rusia dan diberi nama INS Vikramaditya pada tahun 

2004. INS Vikramaditya sendiri adalah kapal induk pertama milik India 

dengan panjang 284 meter dan diklaim mampu beroprasi selama 45 hari dan 

mampu membawa pasukan sebanyak 1600 pasukan.19  

  Namun INS Vikramaditya sendiri baru dapat diuji coba pada tahun 

2016 dan jika tidak mengalami keterlambatan baru bisa digunakan pada tahun 

2018.20 Selain itu, India juga melakukan pembuatan kapal INS Trikand pada 

tahun 2008 dan telah resmi diuji coba pada tahun 2013.21 INS Trikand sendiri 

                                                           
17 Artileri, INS Chakra Andalan Angkatan Laut India, diakses dari 
http://www.artileri.org/2012/06/ins-chakra-andalan-angkatan-laut-india.html diakses 
pada 4 Maret 2017 
18 Ibid 
19 NDTV, Indias Biggest Ship Aircraft Carrier INS Vikramaditya Finally Arrives, diakses dari 
http://www.ndtv.com/photos/news/indias-biggest-ship-aircraft-carrier-ins-vikramaditya-
finally-arrives-16747#photo-216203 diakses pada 3 Maret 2017 
20 Ibid 
21 Defense PK, Stealth Frigate INS Trikand Joins Indian Navy, diakses dari  
https://defence.pk/pdf/threads/stealth-frigate-ins-trikand-joins-indian-navy.261201/ 
diakses pada 5 Maret 2017 

http://www.artileri.org/2012/06/ins-chakra-andalan-angkatan-laut-india.html
http://www.ndtv.com/photos/news/indias-biggest-ship-aircraft-carrier-ins-vikramaditya-finally-arrives-16747#photo-216203
http://www.ndtv.com/photos/news/indias-biggest-ship-aircraft-carrier-ins-vikramaditya-finally-arrives-16747#photo-216203
https://defence.pk/pdf/threads/stealth-frigate-ins-trikand-joins-indian-navy.261201/


dilengkapi dengan sistem anti kapal dengan peluncuran rudal vertikal serta 

dilengkapi dengan sistem rudal Brahmos milik India.22  

  INS Trikand sendiri sebenarnya bukan satu-satunya kapal milik India 

yang berjenis Talwar Frigates, India telah memiliki 3 jenis kapal serupa yang 

diberinama Talwar, Trishul, dan Talbar yang dimiliki sejak tahun 2003-2004, 

namun dengan sistem persenjataan yang masih kalah jika dibandingkan 

dengan INS Trikand. Semakin meningkatnya angkatan laut India telah 

menunjukan bagaimana seriusnya pemerintah India untuk menjaga wilayah 

mereka terutama wilayah laut yang saat ini mendapat tantangan karena 

adanya konflik di laut China Selatan yang semakin memanas. 

A.4. Perkembangan Nuklir India 

 Dalam bidang nuklir, India sebenarnya telah melakukan 

pengembangan jauh sebelum negara India merdeka dari Inggris. India mulai 

melakukan pengembangan nuklir pada tahun 1950 dibawah organisasi nuklir 

India Bhabha Atomic Research Center, India kemudian mendapatkan akuisisi 

teknologi dari Atoms for Peace sebagai program non poroferasi yang 

bertujuan untuk membantu penggunaan nuklir untuk kehidupan sipil dengan 

syarat teknologi nuklir ini tidak boleh digunakan untuk militer.23 Namun pada 

pertengahan tahun 1950 India nampak tertarik untuk menggunaka nuklir 

                                                           
22 In.RBTH, India To Spend 3 Billion For 3 More Talware Class Frigates, diakses dari 
https://in.rbth.com/economics/2013/04/13/india_to_spend_3_billion_for_3_more_talwa
r-class_frigates_23773 diakses pada 5 Maret 2017 
23 FAS, Nuclear Weapon, diakses dari https://fas.org/nuke/guide/india/nuke/#N_1_ 
diakses pada 6 Maret 2017 

https://in.rbth.com/economics/2013/04/13/india_to_spend_3_billion_for_3_more_talwar-class_frigates_23773
https://in.rbth.com/economics/2013/04/13/india_to_spend_3_billion_for_3_more_talwar-class_frigates_23773
https://fas.org/nuke/guide/india/nuke/#N_1_


sebagai bagian dari kekuatan militer mereka, India terbukti melakukan riset 

dan penggembangan senjata nuklir. 

  India kemudian melakukan uji coba peledakan nuklir pertama milik 

mereka pada tahun 1974 yang diperkirakan menghasilkan 6 sampai 15 

kiloton, uji coba ini diberi nama sebagai "peaceful nuclear explosion".24 

Keberhasilan India dalam melakukan uji coba ini tidak lepas dari adanya 

teknologi yang diakuisisi dari Atoms for Peace serta adanya dukungan dari 

Amerika Serikat dan juga Kanada yang memberikan pasokan Heavy Water 

sebagai salah satu unsur penting dalam pengembangan nuklir.25 Pasca 

keberhasilan uji coba nuklir pertamanya, India semakin bernafsu untuk 

melakukan uji coba lainya. Namun keinginan India untuk melakukan uji coba 

nuklir sempat terhenti karena adanya reaksi negatif dari masyarakat 

internasional yang menolak uji coba nuklir India. 

  Namun penolakan dari masyarakat internasional tidak memberikan 

pengaruh yang besar tehadap berhentinya program nuklir India, hal ini 

dikarenakan adanya kehadiran Amerika Serikat yang memberikan dukungan 

atas pengembangan program nuklir di India. India kemudian memanfaatkan 

dukungan Amerika Serikat ini dengan terus melakukan pengembangan nuklir 

sampai pada akhirnya India berhasil melakukan uji coba peluncuran nuklir 

                                                           
24 Jejak Tapak, Nuklir India dan Ancaman Maut di Asia, diakses dari 
https://www.jejaktapak.com/2016/05/24/nuklir-india-dan-ancaman-maut-di-asia-2/2/ 
diakses pada 6 Maret 2017 
25 Nuclear Weapon Achive, Indian’s Nuclear Weapon Program The Beginning : 1944-1960, 
diakses dari http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaOrigin.html diakses pada 6 
Maret 2017 

https://www.jejaktapak.com/2016/05/24/nuklir-india-dan-ancaman-maut-di-asia-2/2/
http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaOrigin.html


jarak rendah dan menengah pada tahun 1989.26 Sejak saat itu negara India 

kemudian dikenal sebagai negara yang berpotensi untuk ikut kedalam 

perlombaan senjata nuklir dunia. 

  Pada tahun 1994, India berhasil mengembangkan teknologi yang 

dapat mendukung peluncuran nuklir dari pesawat tempur milik mereka, selain 

itu pada tahun 1996 India juga telah berhasil mengembangkan peledak nuklir 

yang mereka klaim telah mampu melebihi kekuatan Ballistic Missile dan telah 

diuji coba sebanyak lima kali oleh India pada tahun 1998. Namun percobaan 

yang dilakukan oleh India ini dilakukan tanpa memberikan peringatan 

terlebih dahulu kepada masyarakat internasional.27 Akibatnya India kembali 

mendapat kecaman dari masyarakat Internasional tak terkecuali kecaman dari 

Amerika Serikat yang kemudian memberikan sanksi berupa embargo 

ekonomi terhadap India.28 

  Pasca adanya sanksi ini perkembangan militer India sedikit 

mengalami perlambatan hal ini dikarenakan sanksi yang dijatuhkan Amerika 

Serikat meliputi lisensi dan penjualan senjata, serta kredit pemerintah dan 

bantuan finansial multilateral dengan Amerika Serikat. Untuk mengakhiri 

embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini India kemudian 

                                                           
26 National Interest, Indian Nuclear Weapons Program 5 Things You Need to Know, diakses 
dari http://nationalinterest.org/feature/indias-nuclear-weapons-program-5-things-you-
need-know-12697?page=2 diakses pada 6 Maret 2017 
27 Viva News, India Uji Coba Bom Nuklir, diakses dari 
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/56526-india_uji_coba_bom_nuklir diakes pada 7 
Maret 2017 
28 CNN, U.S. Imposes Sanctions on India, diakses dari 
http://edition.cnn.com/WORLD/asiapcf/9805/13/india.us/ diakses pada 7 Maret 2017 
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menawarkan diri untuk ikut membantu Amerika Serikat melawan terorisme 

di wilayah Timur Tengah.29  

  Tawaran India ini kemudian disetujui oleh Amerika Serikat dengan 

melakukan pencabutan embargo ekonomi pada tahun 2001. Setelah adanya 

pencabutan embargo ini hubungan diantara keduanya semakin dekat, terlebih 

pada tahun 2008 kedua negara telah melakukan kerjasama mengenai 

pengembangan nuklir di India.30 Perkembangan nuklir India kembali 

mengalami perkembangan yang pesat pasca adanya pencabutan embargo dan 

dengan adanya kerjasama antara India dan juga Amerika Serikat.  

  Pada tahun 2009 India berhasil meluncurkan kapal selam nuklir 

pertama milik mereka31, India juga berhasil mengembangkan rudal balistik 

Agni-II yang memiliki kemampuan daya jelajah sejauh 3.000 km dan diuji 

coba untuk pertama kalinya pada tahun 2010.32 Agni-II sendiri bukanlah rudal 

balistik pertama yang dimiliki India karena pada tahun 1989 India telah 

menciptakan rudal balistik pertama mereka yang diberi nama Agni-I yang 

diuji coba pertama kali pada tahun 2002 dan memiliki daya jelajah sejauh 700 

km.33  

                                                           
29 Liputan 6, AS Mencabut Embargo Militer Pakistan dan India, diakses dari 
http://global.liputan6.com/read/20506/as-mencabut-embargo-militer-pakistan-dan-india 
diakses pada 7 Maret 2017 
30 State.Gov, U.S-India : Civil Nuclear Cooperation, diakses dari https://2001-
2009.state.gov/p/sca/c17361.htm diakses pada 8 Maret 2017 
31 Viva News, India Luncurkan Kapal Selam Nuklir, diakses dari 
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/235799-26-7-2009-india-luncurkan-kapal-selam-
nuklir diakses pada 8 Maret 2017 
32 Artileri, India Luncurkan Rudal Agni-II, diaskes dari 
http://www.artileri.org/2014/11/india-luncurkan-rudal-nuklir-agni-ii.html diakses pada 8 
Maret 2017 
33 Missile Threat, Agni-I, diakses dari https://missilethreat.csis.org/missile/agni-1/ diakes 
pada 9 Maret 2017 
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  Setelah keberhasilan pengembangan rudal Agni-I dan Agni-II, India 

semakin terpacu untuk terus mengembangkan kekuatan dari rudal balistiknya. 

Terbukti pada tahun 2006 India kembali melakukan pengembangan rudal 

balistik Agni-III yang memiliki kapasitas untuk membawa 1,5 ton hulu ledak 

nuklir serta memiliki jangkauan sejauh 3.500-4.000 km dan diuji coba 

pertama kali pada tahun 2007.34  

  Pada tahun 2008 India juga telah mengembangkan rudal balistik 

bernama Agni-IV yang mereka klaim sebagai rudal balistik antar benua 

karena mampu menjangkau jarak sejauh 5.000 km serta mampu membawa 

hulu ledak nuklir sebanyak 1 ton dan diuji coba pertama kali pada tahun 

2011.35 Sebenarnya pada tahun 2008 India juga mengembangkan jenis rudal 

yang sama yang diberi nama Agni-V namun dengan daya jelajah dan daya 

ledak yang lebih besar dari rudal Agni-IV. Agni-V memiliki daya jelajah 

sejauh 5.500-6.000 km dan mampu membawa hulu ledak nuklir sebanyak 1,5 

ton, namun Agni-V baru mendapat uji coba pertamanya pada tahun 2012.36   

  Pengembangan rudal balistik India tidak hanya berhenti pada Agni-V 

saja karena pada tahun 2012 dibawah organisasi DRDO (Defense Research 

and Development Organization) India telah melakukan pengembangan rudal 

balistik Agni-VI yang memiliki jangkauan sejauh 10.000 km dan 

                                                           
34 Indian Express, India Successfully Test Fires Nuclear Capable Agni-II Ballistic Missile, 
diakses dari http://indianexpress.com/article/india/india-successfully-test-fires-nuclear-
capable-agni-iii-ballistic-missile/ diakses pada 9 Maret 2017 
35 TheHindu, Agni-IV Missile Successfully Test Fired, diaskes dari 
http://www.thehindu.com/news/national/Agni-IV-missile-successfully-test-
fired/article16977450.ece, diakes pada 9 Maret 2017 
36 BBC, India Conducts Fourth Test Launch of Agni-V Missille, diakses dari 
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diperkirakan akan melakukan uji coba pertamanya pada tahun 2017.37 Hingga 

saat ini jumlah senjata nuklir India diperkirakan sebanyak 100 buah dan 

menjadikan India sebagai salah satu negara yang ditakuti terutama di wilayah 

Asia Selatan. 

B.  Perkembangan Militer Pakistan 

  Sebagai negara yang telah lama terlibat konflik perbatasan dengan 

India, negara Pakistan tentunya memiliki kekuatan militer yang tidak bisa 

dianggap remeh. Meskipun perkembangan militernya tidak secepat India 

namun tetap saja kekuatan militer Pakistan patut diperhitungkan apalagi 

ketika Pakistan mampu mengimbangi kekuatan militer India selama 

terjadinya perang di perbatasan Kashmir. Sama halnya dengan India, Pakistan 

juga telah melakukan peningkatan kekuatan di semua bidang militernya 

seperti darat, laut, udara, dan bahkan sampai pada peningkatan kekuatan 

nuklir. Peningkatan kekuatan militer ini dilakukan oleh Pakistan sebagai 

bentuk usaha untuk bersaing dengan kekuatan militer India dan juga untuk 

memperkuat posisi mereka di wilayah Asia Selatan. 

B.1. Perkembangan Angkatan Udara Pakistan 

  Angkatan udara Pakistan atau sering disebut The Royal Pakistan Air 

Force (RPAF) pertama kali terbentuk pada 14 Agustus 1947 bertepatan 

dengan hari kemerdekaan mereka. Pada masa-masa awalnya, RPAF hanya 

memiliki personil sebanyak 2,332 personil dan pesawat tempur sebanyak 56 

                                                           
37 The Diplomat, India is Developing a 10.000 Kilometer Ranges, diaskes dari 
http://thediplomat.com/2015/04/india-is-developing-a-10000-kilometer-range-icbm/ 
diakses pada 9 Maret 2017 
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pesawat berjenis Austers, Dakotas, Harvards, Tempests and Tiger Moths 

yang kebanyakan didapat dari hibah negara Inggris dan beberapa didapat dari 

India.38 

  Selang tiga minggu setelah kemerdekaannya, Pakistan harus terlibat 

dalam perang perbatasan untuk pertama kalinya dengan India. Perang ini juga 

menjadi awal dari penggunaan pesawat tempur oleh Pakistan namun pada 

perang pertama ini angkatan udara Pakistan mengalami kekalahan telak hal 

ini dikarenakan jumlah dan juga kondisi pesawat tempur Pakistan yang 

memang tidak sebanding jika dibandingkan dengan pesawat tempur milik 

India.39 Kekalahan ini kemudian mendorong Pakistan untuk mengembangkan 

kekuatan angkatan udara mereka dengan mulai mengembangkan pesawat jet 

pertama mereka pada tahun 1951. 

  Sejak tahun 1955 sampai 1965 Pakistan telah mengembangkan 

pesawat jet F-86 saber, T-33, dan F-104 dengan tujuan untuk berjaga-jaga 

apabila ada seranggan udara dari musuh mereka terutama dari India.40 Namun 

pada tahun 1965 Pakistan terkena embargo ekonomi dari Amerika Serikat 

sebagai akibat dari perang yang dilakukan antara Pakistan dan India pada 

tahun 1965-1971. Embargo ini sedikit menghambat laju perkembangan dari 

militer Pakistan, namun begitu perlahan Pakistan mampu bangkit dari 

embargo ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini. 

                                                           
38 PAF.Gov, History of PAF, diakses dari http://www.paf.gov.pk/history.html diakses pada 
11 Maret 2017 
39 Ibid 
40 Ibid 

http://www.paf.gov.pk/history.html


  Pada tahun 1971 Pakistan memesan pesawat tempur jenis F-6s 

sebanyak 60 unit dari China dan digunakan untuk menggantikan pesawat F-

86 mereka. Pesawat F-6s sendiri baru dikirim China pada tahun 1972 dan 

1977 bersamaan dengan pengiriman pesawat FT-5s.41 Selain melakukan 

pemesanan pesawat F-6s dan FT-5s, pada tahun 1999 Pakistan juga 

melakukan pengembangan pesawat jet tempur JF-17 Thunder yang 

merupakan hasil dari transfer teknologi pesawat jet China J-10.42 Namun 

pengembangan JF-17 Thunder sempat terhenti dikarenakan ketidak mampuan 

untuk meperoleh Avionik dan paket radar. 

  Pakistan kembali meneruskan pengembangan JF-17 Thunder setelah 

berhasil mendapatkan avionik dan paket radar dari Perancis serta berhasil 

melakukan uji coba JF-17 Thunder pertama kali pada tahun 2003. Namun JF-

17 Thunder baru secara resmi bergabung ke skuadron utama angkatan udara 

Pakistan pada tahun 2010. 43 Untuk semakin memperkuat angkatan udaranya 

pada tahun 2015 Pakistan melakukan pembelian helikopter tempur Mi-35 M 

sebanyak empat unit dari Rusia dan juga melakukan pembelian sembilan 

helikopter tempur AH-1Z viper milik Amerika Serikat.44 Dengan 

kepemilikan pesawat sebanyak 502 pesawat berbagai jenis, telah mampu 

                                                           
41 Global Security, Pakistan Air Force History, diakses dari 
http://www.globalsecurity.org/military/world/pakistan/air-force-history.htm diakses pada 
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43 Ibid 
44 Sindo News, Perkuat Militer Pakistan Beli 4 Helikopter Rusia, diakses dari 
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menjadikan Pakistan sebagai salah satu negara yang ditakuti di wilayah Asia 

Selatan. 

B.2. Perkembangan Angkatan darat Pakistan 

  Angkatan darat Pakistan secara resmi terbentuk pada tahun 1947  

bertepatan dengan tahun dimana Pakistan meraih kemerdekaan. Angkatan 

darat pakistan sendiri diperkirakan diperkuat dengan 725.000 tentara aktif dan 

500.000 tentara cadangan yang telah terlatih membuat Pakistan menjadi salah 

satu negara yang memiliki angkatan darat terbesar.45 Pada masa awal, 

peralatan militer yang digunakan oleh angkatan darat Pakistan masih berasal 

dari barat. Pakistan sendiri pada awalnya menggunaka tank T-59 milik China 

selama hampir 30 tahun. 

  Kemudian pada tahun 1999, Pakistan memutuskan untuk melakukan 

upgrade secara bertahap terhadap tank T-59 milik mereka. Program upgrade 

yang dilakukan Pakistan meliputi upgrade persenjataan, mobilitas dan 

perlindungan untuk T-59 yang nantinya memungkinkan tank tersebut 

bersaing di perang modern. Proses upgrade pertama selesai pada tahun 1997 

dan yang kedua selesai pada tahun 1998, tank T-59 pun berubah nama pasca 

adanya proses upgrade menjadi tank Al-Zarrah.46 Pengupradean pun tidak 

hanya dilakukan pada tank T-59 saja namun juga dilakukan pada tank T-54 

dan T-55 sehingga memiliki standar yang sama dengan tank Al-Zarrah. 

                                                           
45 Artileri, Negara-Negara Dengan Angkatan Darat Terbesar di Dunia, diakses dari 
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46 Artileri,  Al-Zarrah Tank Tempur Utama Pakistan, diakses dari 
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11 Maret 2017 
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  Setelah keberhasilan program upgrading pada tahun 2003, pemerintah 

Pakistan kembali menginstruksikan untuk melakukan pembuatan 400 tank 

Al-Zarrah dan baru selesai dikerjakan 80 unit pada tahun 2004.47 Selain tank 

Al-Zarrah, Pakistan juga memiliki tank yang tak kalah hebat yaitu tank Al-

Khalid yang dibuat untuk pertama kali pada tahun 2002 dan direncanakan 

untuk dibuat kembali sebanyak 600 unit pada tahun 2007. Al-Khalid sendiri 

adalah tank yang ukuranya lebih kecil dari tank Al-Zarrah namun dengan 

tingkat mobilitas yang tinggi serta memiliki jarak tembakan sejauh 4-5 km 

dan mampu menembak helikopter musuh yang sedang terbang rendah.48 

  Pada tahun 2014 Pakistan kembali menambah jumlah unit tank 

mereka dengan melakukan pembelian tank VT-4 dari China. Tank VT-4 ini 

diklaim oleh China dan Pakistan mampu menyaingi kemampuan dari tank T-

90 milik India.49 Dengan jumlah tank sebanyak 2,924 unit dan juga ditambah 

dengan persenjataan yang lain, telah membuktikan bahwa kekuatan angkatan 

darat Pakistan saat ini  memang tidak bisa dianggap remeh dan merupakan 

suatu ancaman nyata bagi musuh-musuhnya terutama tetangga mereka yaitu 

India. 

B.3. Perkembangan Angkatan Laut Pakistan 

  Angkatan laut Pakistan terbentuk tahun 1947 dan memiliki nama awal 

Royal Pakistan Navy yang kemudian berubah menjadi Pakistan Navy pada 
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tahun 1952. Pada awalnya angkatan laut Pakistan hanya memiliki 4 kapal 

kecil, 4 armada kapal penyapu ranjau, 8 kapal penyapu ranjau bermesin. 50 

Tahun 1956 Pakistan mendapatkan beberapa kapal tambahan dari Inggris 

berupa kapal cruiser dan empat kapal perusak, selain itu Pakistan juga 

mendapatkan bantuan kapal lagi dari Amerika Serikat berupa kapal perusak, 

delapan kapal penyapu ranjau dan juga kapal tangki.51 

  Bantuan ini didapat Pakistan dari keikut sertaannya dalam pakta 

pertahanan anti-komunis SEATO dan CENTO. Tahun 1965 Pakistan kembali 

mendapatkan akuisisi kapal selam pertamanya bejenis Daphne Hangor dari 

Perancis dan baru sampai ke Pakistan tahun 1970.52 Selain itu Pakistan juga 

mendapatkan kapal selam Daphne Mangro, Shushuk, dan Ghazi di tahun yang 

sama, keempat kapal selam ini memainkan peran yang sangat penting selama 

indo-pak war tahun 1971 dan telah menyebabkan India setidaknya kehilangan 

176 pelaut mereka.53 

  Pada tahun 1994 Pakistan kembali menambah armada kapal selam 

mereka dengan memesan tiga buah kapal selam Agosta-90B yang pembuatan 

pertamanya dilakukan di Perancis namun untuk pembuatan kedua dan ketiga 

akan dilanjutkan di Pakistan, pembuatan Agosta-90B sendiri berakhir pada 

tahun 2008.54 Tahun 2005 Pakistan kembali melakukan pembuatan kapal 
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51 Global Security, Pakistan Naval History, diakses dari 
http://www.globalsecurity.org/military/world/pakistan/navy-history.htm diakses pada 11 
Maret 2017 
52 Ibid 
53 Ibid 
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jenis F-22P atau Zulfiquar sebanyak empat unit, keempat unit kapal F-22P 

baru dapat terselesaikan pada tahun 2013.55 Dengan jumlah armada angkatan 

laut yang kuat membuat angkatan laut Pakistan menjadi salah satu yang 

ditakuti di wilayah Asia Selatan. 

B.4. Perkembangan Nuklir Pakistan 

  Perkembangan nuklir Pakistan bisa dikatakan cukup terlambat jika 

dibandingkan dengan tetangga mereka India, Pakistan baru memulai 

pengembangan nuklir pertama mereka pada tahun 1972 atau 8 tahun setelah 

India mulai melakukan pengembangan nuklirnya.56 Sejak tahun 1972 

Pakistan memulai program untuk memproduksi highly-enriched uranium 

(HEU) dan juga plutonium yang digunakan sebagai bahan material untuk 

senjata nuklir. Pakistan sendiri mendapat bantuan peralatan untuk 

menciptakan senjata nuklir dari beberapa negara Eropa dan China.  

 Pakistan kemudian berhasil melakukan uji coba nuklir pertama 

mereka pada tahun 1998, uji coba nuklir ini juga ditunjukan sebagai respon 

Pakistan atas lima uji coba nuklir bawah tanah yang dilakukan oleh India dua 

minggu sebelumnya selain itu pada tahun yang sama, Pakistan telah terhitung 

melakukan uji coba nuklir mereka sebanyak enam kali.57 Pakistan juga 

berhasil melakukan uji coba rudal balistik mereka Ghauri I pada tahun 1998 

dan melakukan uji coba rudal balistik Ghauri II pada tahun 1999.  

                                                           
55 Naval Technology, Sword/ F-22P Class Frigates, diakses dari http://www.naval-
technology.com/projects/sword-f22p/ diakses pada 11 Maret 2017 
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  Ghauri I dan Ghauri II sebenarnya bukanlah rudal balistik pertama 

yang dikembangkan oleh India, karena jauh sebelum itu pada tahun 1988 

India telah mengembangkan rudal pertama mereka Hatf-I yang kemudian 

disempurnakan menjadi Hatf-II dan diuji coba pada tahun yang sama serta 

memiliki daya jelajah sejauh 300 km.58 Penyempurnaan dari rudal Hatf-I dan 

Hatf-II terus dilanjutkan sampai pada versi terakhirnya yaitu Hatf-III namun 

versi ini masih memiliki beberapa kekurangan yaitu dengan masih kurangnya 

tingkat akurasi dari rudal ini.59 

  Untuk terus menyempurnakan kemapuan rudal balistik 

berkemampuan nuklirnya, Pakistan kembali melakukan pengembangan 

dengan melakukan uji coba rudal balistik Shaheen-I yang memiliki daya 

jelajah 800 km dan disempurnakan dengan mengembangkan rudal Shaheen-

II pada tahun 2000 dan memiliki daya jelajah 2000 km.60 Pada tahun yang 

sama Pakistan juga melakukan uji coba rudal balistik Ghauri-III yang 

diperkirakan memiliki daya jelajah 2500-3000 km dan di klaim Pakistan 

mampu untuk menjangkau kota-kota penting di India. 

  Pada tahun 2002, Pakistan kembali melakukan uji coba rudal balistik 

jarak pendek Ghaznavi yang hanya memiliki daya jangkau sejauh 290 km 

saja uji coba rudal Ghaznavi ini dilakukan Pakistan semata-mata hanya untuk 

keperluan pertahanan dalam negerinya.61 Pada tahun 2004 pun Pakistan 
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kembali berhasil melakukan uji coba rudal balistik berkemampuan nuklir 

jarak pendek Ghauri-V yang memiliki daya jelajah sejauh 1.500 km.62 

Pakistan terus berusaha mengembangkan kemampuan rudal balistik 

berkemampuan nuklir mereka hingga pada tahun 2015 Pakistan kembali 

berhasil melakukan uji coba nuklir Shaheen-III yang merupakan 

peyempurnaan dari Shaheen-I dan Shaheen-II dan memilik daya jelajah 

sejauh 2.750 km.63 

  Pakistan kembali melakukan uji coba rudal balistik terbaru milik 

mereka pada tahun 2017. Rudal balistik Ababeel yang mampu membawa hulu 

ledak nuklir sejauh 2.200 km setelah sebelumnya Pakistan berhasil 

melakukan uji coba rudal balistik Babur-III yang memiliki daya jangkau 

sejauh 450 km dan peluncurannya akan dilakukan menggunakan kapal selam 

milik mereka.64 Perkembangan nuklir yang semakin pesat yang dilakukan 

oleh Pakistan telah mampu menempatkan Pakistan menduduki posisi tiga 

sebagai negara yang memiliki hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Kondisi 

ini menjadikan Pakistan sebagai salah satu negara yang ditakuti bukan hanya 

di wilayah Asia Selatan saja namun juga di dunia. 
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