
BAB IV 

STRATEGI PAKISTAN MERESPON PERKEMBANGAN MILITER 

INDIA PADA TAHUN 2011-2016 

  Kekuatan militer yang dimiliki oleh India terus megalami peningkatan 

yang sangat pesat, perkembangan militer yang terjadi dimulai dari awal 

negara India merdeka sampai pada tahun 2016. Peningkatan ini dilakukan 

oleh India dengan tujuan untuk semakin memperkuat posisi mereka di 

wilayah Asia Selatan khususnya untuk memperkuat posisi mereka di wilayah 

perbatasan Kashmir. Untuk merespon tindakan yang dilakukan oleh India ini, 

Pakistan juga melakukan peningkatan kekuatan militernya. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan agar Pakistan tidak kehilangan pengaruhnya di wilayah Asia 

Selatan terutama agar tetap menjaga posisi mereka di wilayah perbatasan 

Kashmir. Selain itu, Pakistan juga melakukan strategi diplomasi dengan 

tujuan untuk meredakan ketegangan diantara kedua negara. Untuk itu dalam 

bab IV ini nantinya akan membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh 

Pakistan dalam merespon perkembangan militer India, strategi ini seperti 

dengan melakukan kerjasama dan peningkatan anggaran militernya serta 

diplomasi. Untuk mempersempit jangkauan penelitian, dalam bab ini maka 

pembahasan akan dibatasai hanya pada tahun 2011-2016 saja. 

A.  Strategi Pengembangan Militer (Military Build Up) 

  Untuk merespon perkembangan militer India pada tahun 2011-2016, 

Pakistan telah melakukan kerjasama militer dengan beberapa negara besar 

seperti China, Perancis, dan juga Amerika Serikat. Selain kerjasama, Pakistan 



juga melakukan peningkatan anggaran militer milik mereka selama tahun 

2011-2016. Tindakan-tindakan ini dilakukan Pakistan dengan tujuan untuk 

menyeimbangkan kekuatan militer diantara Pakistan dan India, 

keseimbangan kekuatan yang terbentuk diantara kedua negara nantinya dapat 

mencegah adanya keinginan hegemoni yang mungkin ingin dilakukan oleh 

salah satu negara terutama menyangkut masalah perbatasan di wilayah 

Kashmir. 

A.1. Kerjasama Militer Pakistan-China 

 China merupakan salah satu negara yang melakukan kerjasama 

militer dengan Pakistan, kerjasama yang terjalin diantara kedua negara 

sebenarnya sudah sangat lama terjalin namun pada tahun 2011 kerjasama 

diantara keduanya menjadi sangat intens terutama berkaitan dengan adanya 

pengembangan dari sistem persenjataan jet JF-17 milik mereka yaitu dengan 

melakukan pembelian rudal sebanyak 250 item dari China. Kerjasama militer 

yang dilakukan dengan China sangatlah membantu Pakistan untuk 

menunjang persenjataan milik Pakistan yang ingin bersaing dengan India di 

kawasan Asia Selatan. Peningkatan sistem persenjataan jet JF-17 ini juga 

bertujuan untuk menyaingi kekuatan dari pesawat tempur SU-30 Mki milik 

India.  

  Selain kerjasama dalam pengembangan sistem persenjataan jet JF-17, 

Pakistan dan China juga melakukan berbagai kerjasama militer lain seperti 

dengan melakukan kesepakatan terhadap pembelian 600 unit tank Al-Khalid 



yang merupakan variasi dari tank 90-II milik China.1 Kesepakatan pembelian 

600 unit tank Al-Khalid ini nantinya akan mampu menambah kekuatan dari 

angkatan darat milik Pakistan, apalagi tank Al-Khalid milik Pakistan ini 

diproyeksikan akan mampu menyaingi kekuatan dari tank tempur T-90 

Bhisma milik India.  

  Kerjasama militer terbaru yang terjalin antara Pakistan dan China 

adalah kerjasama mengenai pembelian 8 kapal selam senilai $5 juta yang 

diperkirakan memiliki kemampuan untuk mengangkut hulu ledak nuklir dan 

memiliki berat yang lebih ringan jika dibandingkan dengan kapal selam type 

039 dan type 041 milik China.2 Tambahan 8 kapal selam baru dari China ini 

akan menambah kekuatan dari armada kapal selam Pakistan sebelumnya 

yaitu kapal selam agosta yang diproyeksikan akan mampu menyaingi 

kekuatan tempur dari kapal U208 dan kilo class milik India. Namun  8 armada 

kapal selam baru milik Pakistan ini diperkirakan baru akan selsai dibuat pada 

tahun 2023.  

  Kerjasama yang terjalin antara Pakistan dan China pada kurun tahun 

2011-2016 telah menempatkan China sebagai salah satu negara eksportir 

senjata terbesar di dunia dengan hampir 35 % dari permintaan senjatanya 

berasal dari negara Pakistan. berikut adalah tabel dari kerjasama militer yang 

                                                           
1 Economic Times, Behind Pakistan Military Confidence : China Growing Shadow, diakses 
dari http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/behind-pakistans-military-
confidence-chinas-growing-shadow/articleshow/54602674.cms diakses pada 20 Maret 
2017 
2 NDTV, China Biggest Arms Export Deal : 8 Attack Submarines To Pakistan, diakses dari 
http://www.ndtv.com/world-news/pak-to-acquire-8-attack-submarines-from-china-for-4-
billion-report-1452729 diakses pada 20 Maret 2017 

http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/behind-pakistans-military-confidence-chinas-growing-shadow/articleshow/54602674.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/behind-pakistans-military-confidence-chinas-growing-shadow/articleshow/54602674.cms
http://www.ndtv.com/world-news/pak-to-acquire-8-attack-submarines-from-china-for-4-billion-report-1452729
http://www.ndtv.com/world-news/pak-to-acquire-8-attack-submarines-from-china-for-4-billion-report-1452729


dilakukan oleh Pakistan dan China tahun 2011-2016 dalam upaya Pakistan 

untuk meningkatkan kekuatan militer mereka :  

Tabel 4.1 Kerjasama Militer Pakistan-China Tahun 2011-2016 

Sumber : www.ndtv.com   

  Kerjasama militer yang terjalin antara Pakistan dan China tahun 2011-

2016 mengalami kenaikan sebesar 5,9 % jika dibandingkan dengan kerjasama 

yang terjalin pada tahun 2006-2010 yang hanya menyentuh angka 3,6 % saja.3 

Kerjasama yang terjalin antara Pakistan dan China juga telah mempengaruhi 

                                                           
3 Economic Times, Loc.Cit 

Nama/jenis senjata Jumlah permintaan Nilai transaksi 

Reaktor nuklir 2 unit  $ 9,1 miliar 

Pesawat jet JF-17 250-300 unit - 

Kapal peerang Fregat jenis 

Zulfiquar 

4 unit $ 500-750 juta 

Kapal tempur cepat jenis 

Azmat 

4 unit - 

Tank Al-khalid 600 unit - 

Rudal darat jarak 

menengah HQ-16 

9 unit $ 600 juta 

Sistem peringatan dini dan 

kontrol udara (AWACS) 

4 unit $ 278 juta 

Kapal selam serang 8 unit $ 3,5-5 miliar 



angka dari import senjata yang dilakukan oleh Pakistan, karena jika dihitung 

dari tahun 2010-2014 angka import senjata yang dilakukan oleh Pakistan 

terus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya, kenaikan angka import ini akan ditunjukan oleh grafik dibawah 

ini : 

Diagram 4.1 Perbandingan Import Senjata Yang Dilakukan oleh 

Pakistan

 

Sumber : Sipri    

  Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya presentase import 

Pakistan memang menunjukan kenaikan, meskipun kenaikan yang terjadi 

tidaklah sebesar jika dibandingkan dengan negara lain, namun kenaikan 1,0 

% dari import senjata Pakistan telah menunjukan bagaimana keseriusan 

Pakistan dalam meningkatkan sistem persenjataan mereka, terlebih 63 % dari 

pesenjataan yang dimiliki Pakistan saat ini berasal dari kerjasama antara 

Pakistan dan China. 

 

 



A.2. Kerjasama Militer Pakistan-Rusia 

  Selain melakukan hubungan kerjasama militer dengan China ternyata 

Pakistan juga melakukan hubungan kerjasama militer dengan Rusia. 

Meskipun hubungan yang terjalin diantara Pakistan dan Rusia sempat 

memburuk terutama pada era perang dingin,4 namun hubungan keduanya 

kembali menguat, penguatan hubungan kerjasama militer ini dipicu karena 

adanya peningkatan pembelian senjata yang dilakukan oleh India ke Amerika 

Serikat sehingga menimbulkan kekwatiran bagi Pakistan akan adanya 

kemungkinan penigkatan ancaman keamanan di wilayah perbatasan Kashmir 

sehingga mendorong Pakistan untuk ikut melakukan kerjasama militer baru 

dengan Rusia.  

  Meskipun tergolong sebagai kerjasama yang relatif baru karena kedua 

negara baru melakukan kerjasama pada tahun 2014 namun intensitas 

kerjasama militer diantara kedua negara tidak bisa dianggap remeh. Karena 

dengan hanya berselang satu tahun Pakistan dan Rusia sudah melakukan 

pembicaraan mengenai rencana Pakistan untuk melakukan pembelian empat 

helikopter serang Mi-35 dari Rusia.5 Selain itu Pakistan juga tertarik untuk 

melakukan moderenisasi tank dan juga penambahan pesawat tempur jenis Su-

35 dan Su-37 super Franker milik Rusia untuk ditambahkan kedalam armada 

pesawat tempur milik Pakistan.  

                                                           
4 Economic Times, Pakistan-Russia Military to First Ever Joint Drills, diakses dari 
http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/pakistan-russia-military-to-hold-
first-ever-joint-drills/articleshow/54289699.cms diakses pada 21 Maret 2017 
5 Ibid 

http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/pakistan-russia-military-to-hold-first-ever-joint-drills/articleshow/54289699.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/pakistan-russia-military-to-hold-first-ever-joint-drills/articleshow/54289699.cms


  penambahan jumlah pesawat tempur ini dibenarkan oleh salah satu 

tokoh nuklir Pakistan Abdul Qadeer Khan dan juga menteri pertahanan 

Pakistan Khawaraja Asif pada saat pameran persenjataan tahun 2016 di 

Pakistan : 

“We already have Russian transport helicopters Mi-17,  

but we are looking for other helicraft, and we are looking 

at assessment of Su-35 and Su-37 to buy in the 

near future," Qadeer Khan.6 

“Kami dalam pembicaraan dengan Rusia soal berbagai  

tipe senjata seperti helikopter, sistem pertahanan udara 

dan memoderenisasi Tank” ujar Asif7 

  Dengan adanya rencana penambahan armada pesawat tempur 

baru dari Rusia diharapkan akan mampu menambah kekuatan tempur 

pasukan udara Pakistan, terutama agar mampu menyaingi kekuatan 

udara India yang baru-baru ini berhasil mengembangkan pesawat 

tempur baru mereka yang diberi nama Tejas dan di klaim India mampu 

untuk mengungguli pesawat JF-17 milik Pakistan.  

  Selain melakukan kerjasama dalam beberapa pembelian 

pesawat tempur ternyata Pakistan dan Rusia juga melakukan latihan 

militer bersama pada tahun 2016, latihan militer ini merupakan latihan 

                                                           
6 Sputnik News, Pakistan-Russia Negotiating Deal on Russian Su-35 and Su-37 Jets, diakses 
dari https://sputniknews.com/military/201609081045073021-pakistan-russia-negotiating-
fightersu-jets/ diakses pada 21 Maret 2017 
7 Angkasa grind, Pakistan Akan Borong Sejumlah Senjata Dari Rusia, diakses dari 
http://angkasa.grid.id/info/militer/angkatan-darat/pakistan-akan-borong-sejumlah-
senjata-dari-rusia/ diakses pada 22 Maret 2017 

https://sputniknews.com/military/201609081045073021-pakistan-russia-negotiating-fightersu-jets/
https://sputniknews.com/military/201609081045073021-pakistan-russia-negotiating-fightersu-jets/
http://angkasa.grid.id/info/militer/angkatan-darat/pakistan-akan-borong-sejumlah-senjata-dari-rusia/
http://angkasa.grid.id/info/militer/angkatan-darat/pakistan-akan-borong-sejumlah-senjata-dari-rusia/


militer pertama yang dilakukan oleh kedua negara dan melibatkan 

hampir 200 ribu personil tentara dan berbagai alutsista dari kedua 

negara.8 Berbagai kerjasama militer yang dilakukan oleh Pakistan 

dengan Rusia semata-mata dilakukan oleh Pakistan agar mampu 

bersaing dengan kekuatan militer India yang semakin menguat dan agar 

terjadi keseimbangan kekuatan di wilayah Asia Selatan agar nantinya 

tidak ada satu kekuatan yang dominan di wilayah Asia Selatan. 

A.3 Strategi Peningkatan Anggaran Militer  

  Selain melakukan kerjasama militer dengan beberapa negara ternyata 

Pakistan juga telah melakukan peningkatan anggaran militer untuk 

meningkatkan kekuatan militer mereka, hal ini dilakukan dengan tujuan agar 

nantinya Pakistan bisa mengimbangi kekuatan dari militer India yang terus 

berkembang. Keseriusan Pakistan dalam meningkatkan anggaran militernya 

terlihat dari adanya kenaikan anggaran militer dari 444,2 miliar rupee pada 

tahun 2010 menjadi 495.2 miliar rupee pada tahun 2011.9 Peningkatan 

anggaran militer Pakistan ini dilakukan sebagai respon atas adanya kenaikan 

anggaran militer sebesar 12% yang dilakukan oleh India pada bulan Februari 

2011.  

                                                           
8 Hindustantimes, Russian Troops Arrive in Pak for Joint Military Exercise in Gilgit Baltistan, 
diakses dari http://www.hindustantimes.com/world-news/russian-troops-arrive-in-pak-
for-joint-military-exercise-in-gilgit-baltistan/story-i7u5zR5lNBnFmVUMTFdcVI.html diakses 
pada 22 Maret 2017 
9 Tribune, Budget 2010-2011 : Defence Spending Up by 12% , diakses dari 
https://tribune.com.pk/story/182147/budget-2010-2011-defence-spending-up-by-12/ 
diakses pada 22 Maret 2017 

http://www.hindustantimes.com/world-news/russian-troops-arrive-in-pak-for-joint-military-exercise-in-gilgit-baltistan/story-i7u5zR5lNBnFmVUMTFdcVI.html
http://www.hindustantimes.com/world-news/russian-troops-arrive-in-pak-for-joint-military-exercise-in-gilgit-baltistan/story-i7u5zR5lNBnFmVUMTFdcVI.html
https://tribune.com.pk/story/182147/budget-2010-2011-defence-spending-up-by-12/


   Peningkatan anggaran militer yang dilakukan oleh Pakistan juga 

dipengaruhi oleh adanya keinginan Pakistan untuk memberantas para 

pemberontak Taliban dan Al-Qaidah di kawasan barat laut Pakistan, namun 

peningkatan yang dilakukan oleh Pakistan ini lebih banyak dipengaruhi oleh 

adanya peningkatan militer yang dilakukan oleh India yang dilakukan pada 

tahun 2011-2016. Secara sederhana perbandingan anggaran militer kedua 

negara akan diperlihatkan oleh tabel dibawah ini : 

Tabel 4.2 Anggaran belanja militer India tahun 2011-2016 dalam 

US$...juta10 

Sumber : https://www.sipri.org 

Tabel 4.3 Anggaran belanja militer Pakistan tahun 2011-2016 dalam 

US$...juta11 

Sumber : https://www.sipri.org 

  Dalam tabel diatas terlihat bahwa perkembangan anggaran militer di 

kedua negara terus mengalami kenaikan yang dimulai dari tahun 2011-2016. 

Kenaikan militer India yang terjadi pada tahun 2011-2016 selalu diimbangi 

oleh kenaikan anggaran militer oleh Pakistan, usaha Pakistan dalam 

                                                           
10 Ibid 
11 SIPRI, SIPRI Military Expenditure Database, diaskes dari 
https://www.sipri.org/databases/milex , diakes pada 22 Maret 2017 

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % 

India 48.940 48.766 48.406 50.914 51.116 51.257 8,7% 

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % 

Pakistan 7.520 7.975 8.238 8.655 9.248 9.510 18,7% 

https://www.sipri.org/
https://www.sipri.org/databases/milex


mengimbangi peningkatan militer India ini merupakan salah satu cara yang 

dilakukan Pakistan agar kedua negara selalu berada pada satu posisi kekuatan 

militer yang sama. Tindakan ini dilakukan oleh Pakistan agar mencegah 

adanya kemungkinan hegemoni dan ancaman yang dilakukan oleh India 

terhadap Pakistan terutama yang menyangkut mengenai sengketa wilayah 

perbatasan diantara kedua negara. 

  Pakistan sendiri menggunakan 18,7% dari anggaran negara mereka 

yang digunankan untuk pengembagan bidang militer sejak tahun 2011 hingga 

2016, hal ini sangat berbalik dengan anggaran militer yang di keluarkan oleh 

India selama tahun 2011-2016 dimana India hanya menggunakan anggaran 

mereka sebesar 8,7% saja untuk keperluan militer mereka. 18,7% dari 

anggaran militer Pakistan ini nantinya akan dialokasikan kedalam beberapa 

bidang militer dimana 47% untuk angkatan darat 15% untuk angkatan laut 

dan 25% untuk angkatan udara Pakistan. 12 Anggaran yang telah terbagi ini 

nantinya akan digunakan oleh masing masing angkatan bersenjata Pakistan 

untuk melakukan perawatan, pembelian alat-alat militer baru serta untuk 

melakukan peningkatan teknologi persenjataan yang dimiliki oleh masing-

masing angkatan bersenjata.  

  Hal yang sama juga dilakukan oleh India dimana anggaran militer 

mereka yang sebesar 8,7% nantinya juga akan digunakan untuk melakukan 

belanja militer seperti perawatan, pembelian alat-alat militer baru serta untuk 

                                                           
12 Times of Islamabad, Pakistan Defence Budget : Can It Compete Rising Indian Military 
Ambitions, diakses dari https://timesofislamabad.com/pakistan-defence-budget-can-it-
compete-rising-indian-military-ambitions/2016/06/04/ diakses pada 22 Maret 2017 

https://timesofislamabad.com/pakistan-defence-budget-can-it-compete-rising-indian-military-ambitions/2016/06/04/
https://timesofislamabad.com/pakistan-defence-budget-can-it-compete-rising-indian-military-ambitions/2016/06/04/


melakukan peningkatan teknologi persenjataan. Secara sederhana 

perbandingan belanja militer yang dilakukan kedua negara selama tahun 

2011-2016 akan ditunjukan oleh tabel dibawah ini :   

Tabel 4.4 Belanja Militer India Pada Tahun 2011-2016 

Jenis/nama senjata Jumlah permintaan Nilai transaksi 

Pesawat Sukhoi-30 Mki 80 batch $ 7-8 miliar 

Helikopter kargo - $ 1 miliar 

Upgrade senjata - $ 100 miliar 

Helikopter apache & chino 37 unit $ 2,5 miliar 

Helikopter dhvuk III - - 

Helikopter Mi17v5 50 unit $ 45 miliar 

Rudal harpoon 22 unit $ 2,5 miliar 

Kapal selam chakra 13 unit - 

P-81 poseidon 4 unit $ 1 miliar 

Tank arjun 100 unit $ 8,6 miliar 

Agni-III 1-4 unit 25 miliar 

Agni-IV 1 unit $ 4,5 juta 

Pesawat tejas 20 unit $ 28 juta 

Sumber : Indian Express 



 

Tabel 4.5 Belanja Militer Pakistan Pada Tahun 2011-2016 

Sumber : PAF.Gov 

Nama/jenis senjata Jumlah permintaan  Nilai transaksi 

Reaktor nuklir 2 unit  $ 9,1 miliar 

Pesawat jet JF-17 250-300 unit - 

Kapal peerang Fregat 

jenis Zulfiquar 

4 unit $ 500-750 juta 

Tank Al-khalid 600 unit - 

Rudal darat jarak 

menengah HQ-16 

9 unit $ 600 juta 

Sistem peringatan dini 

dan kontrol udara 

(AWACS) 

4 unit $ 278 juta 

Kapal selam serang 8 unit $ 3,5-5 miliar 

Helikopter Mi 35 4 unit $ 4,3 miliar 

AH-1Z 9 unit $ 170 juta 

AGM-114R hellfire II 1000 unit $ 952 juta 

Tank VT-4 300 unit - 

Pesawat F-16 8 unit $ 700 juta 

Pesawat JF-17 Thunder - $ 15 juta 

Shaheeh III 1 unit - 



  Dari data diatas bisa terlihat bahwa kedua negara selama tahun 2011-

2016 terus melakukan belanja militer untuk mengembangkan setiap bidang 

militer mereka. Namun pengembangan militer yang terjadi dikedua negara 

cukup berbeda dikarenakan jumlah anggaran yang dimiliki kedua negara juga 

berbeda dimana anggaran militer India hanya sebesar 8,7% saja dari anggaran 

negara mereka sedangkan anggaran militer Pakistan sebesar 18,7% dari 

anggaran negara mereka. Namun anggaran militer Pakistan ini juga harus 

dibagi kedalam beberapa bidang militer mereka yaitu angkatan darat, laut, 

udara dan juga dalam pengembangan nuklir. 

 Anggaran yang didapat oleh angkatan darat sebesar 47% ini nantinya 

akan digunakan untuk melakukan perawatan tank yang mereka miliki dengan 

jumlah tank sebanyak 2.948 buah serta perawatan untuk kendaraan tempur 

serta mobil rudal yang masing-masing berjumlah 2.828 dan 134 buah. Selain 

melakukan perawatan, anggaran militer sebesar 47% ini juga digunakan 

untuk melakukan pemesanan sejumlah tank jenis VT-4 dari China pada tahun 

2014. Tank jenis VT-4 yang dipesan oleh Pakistan ini sendiri diklaim mampu 

untuk menyaingi tank T-90 milik India.13 Selain melakukan pembelian 

sejumlah tank baru dari China, Pakistan juga menggunakan anggaran 

militernya unttuk melakukan upgrading terhadap sejumlah tank yang mereka 

miliki seperti tank jenis T-59, T-54, dan T-55. 

   Sedangkan angkatan laut Pakistan menggunakan 15% anggaran yang 

mereka miliki untuk memperkuat armada angkatan laut mereka dengan 

                                                           
13 Jejak Tapak, Bisa saingi T-90 India, Pakistan dipastikan Dapat Tank VT-4 Dari China, LoC. 
Cit. 



melakukan pembuatan kapal jenis F-22P atau kapal Zulfiquar yang baru 

terselesaikan proses pembuatannya pada tahun 2013. Selain itu pada tahun 

2013 Pakistan juga melakukan kesepakatan terhadap pembelian 8 kapal selam 

jenis S20 milik China, tambahan 8 unit kapal selam dari China ini akan 

semakin menambah kekuatan dari angkatan laut Pakistan yang memang 

sedang gencar untuk melakukan peningkatan keamanan laut mereka dari 

kemungkinan ancaman-ancaman militer India, serta untuk mendukung 

adanya proyek pengembangan kapal selam nuklir yang dilakukan oleh 

Pakistan.14 

  Angkatan udara Pakistan sendiri menggunakan 25% dari anggaran 

yang dimilikinya untuk melakukan peningkatan kekuatan militer angkatan 

udara, hal ini terlihat dari adanya pembelian sejumlah peralatan tempur baru 

yang dilakukan oleh Pakistan berupa pembelian empat helikopter tempur 

jenis Mi-35 M milik Rusia pada tahun 2015 serta adanya pembelian delapan 

helikopter tempur lagi berjenis AH-1Z Viper milik Amerika Serikat.15 Selain 

itu Pakistan juga berencana untuk menambahkan pesawat tempur jenis Su-35 

dan Su-37 super Franker milik Rusia untuk ditambahkan kedalam armada 

pesawat tempur milik Pakistan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar 

kekuatan tempur udara Pakistan tetap mampu bersaing dengan kekuatan 

tempur dari armada udara India. 

                                                           
14 Southfront, Military Analysis : Pakistan 1.0, diakses dari https://southfront.org/military-
analysis-pakistan/ diakses pada 13 April 2017 
15 Sindo News, Perkuat Militer Pakistan Beli 4 Helikopter Rusia, diakses dari 
https://international.sindonews.com/read/1035128/41/perkuat-militer-pakistan-beli-4-
helikopter-rusia-1440057479 diakses pada 11 Maret 2017 

https://southfront.org/military-analysis-pakistan/
https://southfront.org/military-analysis-pakistan/
https://international.sindonews.com/read/1035128/41/perkuat-militer-pakistan-beli-4-helikopter-rusia-1440057479
https://international.sindonews.com/read/1035128/41/perkuat-militer-pakistan-beli-4-helikopter-rusia-1440057479


  Anggaran yang dikeluarkan oleh Pakistan juga tidak hanya untuk 

ketiga kategori diatas saja, namun Pakistan juga memberikan anggaran 

khusus untuk sektor nuklir. Senjata Nuklir merupakan salah satu sektor yang 

menjadi fokus pengembangan dari pemerintah Pakistan hal ini dikarenakan 

adanya situasi dimana negara India juga telah semakin melakukan 

pengembangan senjata nuklir milik mereka, meskipun India selalu 

mengatakan bahwa senjata nuklir yang mereka miliki tidak diciptakan untuk 

menyerang negara lain namun tetap saja hal ini menjadi sebuah sinyal 

ancaman bagi Pakistan akan adanya kemungkinan serangan nuklir yang 

mungkin dilakukan oleh India.  

  Terlebih lagi adanya keberhasilan India dalam melakukan uji coba 

rudal nuklirnya pada tahun 2012 juga menjadi salah satu dorongan bagi 

Pakistan untuk meningkatkan anggaran dalam pengembangan senjata nuklir 

mereka. Pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Pakistan sendiri 

sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun 1970-an, awal mula rivalitas 

pengembangan nuklir diantara Pakistan dan India pun sebenarnya diawali 

dengan tindakan India yang melakukan uji coba nuklir pertama mereka tahun 

1980-an yang kemudian direspon oleh Pakistan pada tahun 1998. 

  Dalam pengembangan senjata nuklirnya selama ini, Pakistan 

diperkirakan telah menghabiskan kurang lebih 10% dari anggaran militer 

mereka yang berkisar antara $ 700 juta – $ 2 miliar, sedangakn rival mereka 

India menghabiskan 4% dari total anggaran militer yang mereka miliki. 

Perbandingan pengeluaran anggaran nuklir oleh kedua ngara yang terjadi 

pada tahun 2011-2016 akan ditunjukan melalui diagram dibawah ini :   
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Diagram 4.2 Estimated Spending on Nuclear Weapons in India16  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.3 Estimated Spending on Nuclear Weapons in Pakistan17 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Government of India, “Ninth Report: Standing Committee on Defence (2014-2015), 

diakses dari http://164.100.47.134/Isscommittee/Defence/16_defence_9.pdf , diakses pada 

14 April 2017 
17 Senate Standing Committee on Defence, “Mid-Year Review of Budget of Ministry of 

Defence,”, diakes dari http://www.senate.gov.pk/uploads/documents/1461129556_480.pdf. 
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  Jika dilihat berdasarkan diagram diatas maka dapat terlihat bagaimana 

Pakistan sangat bernafsu untuk melakukan peningkatan dalam persenjataan 

nuklir mereka, peningkatan anggaran nuklir yang dilakukan oleh Pakistan ini 

terlihat sangat signifikan jika dilihat dari tahun 2011-2016, hal ini berbeda 

dengan peningkatan anggaran yang dilakukan oleh India yang terlihat 

cenderung tidak sesignifikan jika dibandingkan dengan Pakistan. Anggaran 

yang dikeluarkan oleh Pakistan ini nantinya akan meliputi biaya pembuatan 

bahan fisik nuklir, melakukan perancangan dan pengembangan rudal jelajah 

berkemampuan nuklir.  

  Jika dilihat dari tahun 2011-2016 anggaran militer yang dikeluarkan 

oleh Pakistan selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini 

sejalan dengan apa yang dilakukan oleh rival mereka India. kenaikan dari 

anggaran militer yang dilakukan baik itu oleh Pakistan maupun India terjadi 

semata-mata dikarenakan adanya sikap saling curiga diantara kedua negara, 

kedua negara saling mencurigai akan setiap tindakan yang dilakukan oleh 

salah satu negara merupakan sebuah ancaman bagi keamanan negaranya. 

Sehingga untuk mencegah ancaman itu, Pakistan melakukan tindakan yang 

sama dengan apa yang dilakukan oleh India agar nantinya Pakistan dapat 

mencegah adanya kemungkinan ancaman yang akan timbul apabila India 

berada dalam posisi kekuatan militer yang lebih dominan dari pada Pakistan. 

 



 

 

B. Strategi Diplomasi Pakistan  

  Perkembangan militer yang dilakukan oleh India selama tahun 2011-

2016 ini juga telah ikut mempengaruhi hubungan diantara kedua negara. 

Hubungan kedua negara selama tahun 2011-2016 selalu mengalami 

ketengangan, ketengangan ini juga disebabkan karena adanya uji coba dari 

senjata militer yang dilakukan India. Pakistan sendiri kemudian merespon 

perkembangan militer India ini dengan mencoba melakukan dialog dengan 

tujuan untuk meredakan ketegangan diantara kedua negara. Pembicaraan 

yang terjalin diantara kedua negara yang dimulai pada tahun 2010 merupakan 

merupakan pembicaraan pertama mereka setelah adanya insiden bom 

mumbai pada tahun 2008.  

  Kedekatan kedua negara mulai terjalin pasca kedua negara sama-sama 

menghadiri Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) perubahan iklim di Paris, 

Perancis beberapa waktu lalu18 selain itu pertemuan diantara kedua negara 

juga didorong karena adanya pertandingan olahraga Kriket yang 

mempertemukan kedua negara. Pertandingan kriket yang mempertemukan 

kedua negara selama dua hari di Islamabad ini dimanfaatkan oleh kedua 

pemimpin negara untuk membahas mengenai teknologi nuklir kedua negara 

dan juga membicarakan mengenai peningkatan kontrol keamanan di garis 

                                                           
18 Jawa Pos, India-Pakistan Semakin Mesra, diakes dari 
https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20151226/281728383483758 diakses 
pada 5 Mei 2017 

https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20151226/281728383483758


perbatasan di wilayah pegunungan Kashmir.19 Selama berlangsungnya 

pertandingan kriket ini India juga setuju untuk memberikan visa kepada 3.000 

warga Pakistan penggemar kriket untuk menonton pertandingn itu.20 

Pertemuan ini kemudian dikenal sebagai “Diplomasi kriket” yaitu suatu usaha 

damai yang dilakukan oleh kedua negara dengan menggunakan olaharaga 

kriket sebagai alat untuk mendiskusikan mengenai perkembangan damai 

kedua negara. 

  Dialog damai yang terjadi antara Pakistan dan India melalui jalur 

olahraga ini dilakukan oleh kedua negara sebagai upaya untuk melanjutkan 

proses perdamainan yang sebelumnya terhenti karena adanya serangan teroris 

mumbai pada tahun 2008 dan juga sebagai upaya untuk meredakan ketegangn 

yng terjadi akibat adanya uji coba dari peralatan militer yang dilakukan oleh 

kedua negara. Selain itu  diplomasi kriket yang terjadi diantara Pakistan dan 

India juga menyatakan kesiapan Pakistan untuk melakukan penyelesaian 

masalah Kashmir serta melakukan hubungan kembali dengan India.21  

  Namun usaha diplomasi yang dilakukan oleh Pakistan untuk 

meredakan ketegangan sekaligus untuk mendekatkan diri dengan India tidak 

selalu menunjukan kemajuan. Bahkan usaha yang dilakukan oleh Pakistan ini 

terancam harus terhenti, hal ini dikarenakan adanya tindakan sepihak yang 

                                                           
19 Portal HI, India-Pakistan Kembali Berdialog Tentang Nuklir, diakses dari 
https://www.portal-hi.net/india-pakistan-kembali-berdialog-tentang-nuklir/ diakses pada 
5 Mei 2017 
20 VOA Indonesia, India-Pakistan Memulai Lagi Diplomasi Melalui Kriket, diakses dari 
http://www.voaindonesia.com/a/india-pakistan-memulai-lagi-diplomasi-melalui-
kriket/1573479.html diakses pada 5 Mei 2017 
21 Pars Today, Pakistan Tolak Kemungkinan Perang Denagn India, diakes dari 
http://parstoday.com/id/news/world-i23107-
pakistan_tolak_kemungkinan_perang_dengan_india diakses pada 5 Mei 2017 

https://www.portal-hi.net/india-pakistan-kembali-berdialog-tentang-nuklir/
http://www.voaindonesia.com/a/india-pakistan-memulai-lagi-diplomasi-melalui-kriket/1573479.html
http://www.voaindonesia.com/a/india-pakistan-memulai-lagi-diplomasi-melalui-kriket/1573479.html
http://parstoday.com/id/news/world-i23107-pakistan_tolak_kemungkinan_perang_dengan_india
http://parstoday.com/id/news/world-i23107-pakistan_tolak_kemungkinan_perang_dengan_india


dilakukan oleh India dengan melakukan pembatalan rencana pembicaraan 

damai diantara keduanya. Kekecewaan dari Pakistan ini juga disampaikan 

oleh perdana meteri mereka Nawaz Sharif di depan 193 negara anggota 

majelis umum PBB :  

“Kami kecewa dengan pembatalan pembicaraan antara 

menteri luar negeri dengan India”22 

“Masyarakat dunia juga melihatnya sebagai kesempatan lain 

yang  terlewatkan”23 

  Pernyataan kekecewaan dari perdana menteri Pakistan ini juga menjadi 

tanda bahwa hubungan diantara India dan Pakistan tidak akan mengalami 

perubahan dalam waktu yang dekat. Kedua negara masih akan terlibat dalam 

konflik yang sama yaitu mengenai perebutan dari wilayah Kashmir yang 

selama ini menjadi sengketa kedua negara. Namun Pakistan sendiri terlihat 

masih akan mengusahakan untuk melakukan pembicaraan damai dengan India 

untuk menyelesaikan permasalahan dari wilayah Kashmir yang menjadi 

sengketa kedua negara.  

 

                                                           
22 Kiblat, Batalkan Pembicaraan Damai Soal Kashmir  India Dikecam Pakistan, diakses dari 
https://www.kiblat.net/2014/09/28/batalkan-pembicaraan-damai-soal-kashmir-india-
dikecam-pakistan/ diakses pada 6 Mei 2017 
23 Ibid 

https://www.kiblat.net/2014/09/28/batalkan-pembicaraan-damai-soal-kashmir-india-dikecam-pakistan/
https://www.kiblat.net/2014/09/28/batalkan-pembicaraan-damai-soal-kashmir-india-dikecam-pakistan/

