
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Pakistan merupakan sebuah negara di wilayah Asia Selatan yang 

terbentuk dari pembagian wilayah India pasca adanya pemberian 

kemerdekaan dari Inggris. Pecahnya Pakistan dari India ini didasarkan 

karena adanya perlakuan yang tidak adil terhadap para warga muslim di 

wilayah India, hal ini bahkan terlihat sejak adanya usaha perlawanan India 

terhadap para penjajah kolonial Inggris. Minoritas muslim saat itu tidak 

banyak mendapat kesempatan untuk ikut melakukan perlawanan terhadap 

para penjajah Inggris hal ini dikarenakan gerakan perlawanan saat itu lebih 

di dominasi oleh para golongan hindu yang merupakan mayoritas penduduk 

saat itu. Karena marginalisasi yang terjadi saat itu semakin parah maka 

salah satu tokoh saat itu yaitu Muhammad Ali Jinah mengajukan suatu 

konsep negara Pakistan dan langsung mendapat banyak dukungan dari 

minoritas muslim saat itu. Karena banyaknya dukungan saat itu maka pada 

tahun 1947 terbentuklah negara baru yang bernama Pakistan. 

  Merdekanya Pakistan ini ternyata malah memunculkan konflik baru 

atara Pakistan dan India, konflik ini disebabkan karena adanya perebutan 

sebuah wilayah perbatasan diantara kedua negara yang bernama Kashmir. 

Konflik yang terjadi sejak kedua negara mulai merdeka sudah terhitung 

terjadi sebanyak empat kali yaitu tahun 1947, 1965, 1971, dan tahun 1999. 



Banyaknya konflik yang terjadi diantara kedua negara ini sebagian besar 

didasarkan pada perebutan sebuah wilayah perbatasan yang bernama 

Kashmir. 

   Kashmir sendiri adalah wilayah yang terletak diantara kedua negara 

dan dianggap sebagia wilayah yang strategis bagi pertahanan negara bagi 

negara yang memiliki topografi pegunungan, Kashmir sendiri juga 

berdekatan dengan beberapa negara seperti Afghanistan, China dan Tibet. 

Hal ini yang menjadi salah satu alasan kenapa kedua negara memperebutkan 

wilayah Kashmir hingga terjadi konflik berkepanjangan diantara kedua 

negara. 

 India sendiri melakukan beberapa tindakan untuk dapat 

mendominasi wilayah perbatasan Kashmir, seperti dengan melakukan 

kerjasama militer dengan negara-negara besar seperti Rusia dan Amerika 

Serikat dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan militer yang mereka 

miliki agar nantinya India dapat melakukan dominasi diwilayah Kashmir. 

Selain melakukan kerjasama, India juga melakukan pembelian alat-alat 

tempur serta melakukan peningkatan dari teknologi militer yang mereka 

miliki. Peningkatan kekuatan militer India ini hampir terjadi disetiap 

tahunnya namun baru pada tahun 2011 peningkatan anggaran militer India 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 12% 

  Melihat akan adanya kemungkinan ancaman dari semakin 

meningkatnya kekuatan militer dari India maka Pakistan tidak bisa hanya 

berdiam diri. Pakistan melakukan beberapa strategi yang digunakan untuk 



tetap bisa bersaing dengan kekuatan dari negara India. Strategi yang 

dilakukan oleh Pakistan antara lain yaitu dengan ikut melakukan kerjasama 

militer dengan negara-negara besar yaitu negara China dan juga Rusia, 

kerjasama yang terjalin antara Pakistan dan beberapa negara ini berkaitan 

dengan kesepakatan pembelian atau pembuatan beberapa alat-alat militer 

baru yang terjalin diantara Pakistan dengan China ataupun dengan Rusia. 

Kerjasama militer ini diharapkan oleh Pakistan dapat meningkatakan 

kekuatan militer mereka agar dapat sejajar dengan India.  

  Kerjasama yang terbentuk antara Pakistan dan China ataupun 

Pakistan dengan Rusia nyatanya telah memperlihatkan hasil, dimana 

beberapa  alat militer yang dibuat oleh Pakistan dengan melakukan 

kerjasama dengan China maupun Rusia telah mampu menyaingi beberapa 

alat militer yang dimiliki oleh India. contohnya yaitu keberhasilan pesawat 

tempur buatan Pakistan JF-15 Thunder yang diklaim telah mampu 

menyaingi pesawat tempur andalan India yaitu Tejas belum lagi dengan 

pembeliaan tank jenis VT-4 dari China yang diklaim oleh Pakistan dan 

China mampu untuk bersaing dengan tank milik India T-90. 

  Selain melakukan kerjasama militer dengan beberapa negara, 

Pakistan juga telah melakukan strategi Military build up yaitu dengan 

melakukan peningkatan anggaran militer yang Pakistan miliki. Peningkatan 

anggaran militer yang dilakukan oleh Pakistan sendiri merupakan suatu 

bentuk respon akan peningkatan militer yang juga dilakukan oleh India pada 

tahun 2011 sebesar 12%, peningkatan anggaran militer ini nantinya akan 

digunakan oleh Pakistan untuk meningkatkan kapabilitas militer yang 



mereka miliki. Seperti digunakan untuk melakukan pembelian alat-alat 

militer baru, melakukan perawatan peralatan militer serta untuk melakukan 

pembaharuan dalam sistem persenjataan milik Pakistan. 

  Kerjasama militer dan juga peningkatan anggaran militer ini 

dilakukan oleh Pakistan sebagai suatu cara untuk merespon perkembangan 

militer yang dilakukan oleh India dalam beberapa tahun terakhir, terutama 

adanya peningkatan kekuatan nuklir yang dilakukan oleh India yang 

dianggap sebagai suatu bentuk ancaman terhadap keamanan Pakistan. 

Karena merasa terancam dengan adanya peingkatan militer India ini maka 

Pakistan juga ikut melakukan tindakan yang sama dengan apa yang 

dilakukan oleh India yaitu dengan melakukan kerjasama militer dengan 

beberapa negara serta melakukan peningkatan anggaran militer dan juga 

kapabilitas militer yang dimiliki oleh Pakistan. 

  Namun selain melakukan respon dalam bentuk militer, nyatanya 

Pakistan juga melakukan respon non militer yaitu dengan menggunkan 

pendekatan diplomasi berupa diplomasi kriket yang dilakukan dengan 

tujuan untuk meredakan situasi ketegangan dikedua negara. Namun dialog 

damai yang dilakukan oleh Pakistan ini pun juga belum menunjukan hasil 

yang nyata, hal ini dikarenakan masih adanya rasa curiga yang melekat 

diantara kedua negara. Rasa curiga ini sendiri muncul karena adanya faktor 

sejarah konflik yang melibatkan kedua negara.  

   



  Tindakan yang dilakukan oleh Pakistan berupa kerjasama, 

peningkatan anggaran militer dan juga usaha diplomasi ini semata-mata 

dilakukan untuk mencegah adanya dominasi kekuatan militer yang mungkin 

dilakukan oleh India di wilayah Asia Selatan. Selain untuk mencegah 

adanya kemungkinan dominasi kekuatan yang dilakukan oleh India, 

tindakan Pakistan ini juga berusaha untuk meredam ketegangan yang terjadi 

diantara kedua negara yaitu dengan tetap melakukan dialog damai diantara 

kedua negara. Meskipun dialog damai yang dilakukan kedua negara belum 

menunjukan titik terang, tapi setidaknya hal ini menunjukan bahwa kedua 

negara mulai bersama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan 

permasalahan diantara kedua negara secara damai. 

 


