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Abstract 

This Journal will explain how Pakistan strategy to respon India military development in 2011-

2016. To respon the India military development, Pakistan doing some strategy like increase 

their military budget and military capability, and also make a military cooperations with 

several country. Pakistan doing this strategy to make a balance of power between India and 

Pakistan in Southern Asia and also to avoid Pakistan from the India hegemony. 
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Pendahuluan

  Pakistan merupakan salah satu 

negara yang terletak diwilayah Asia 

Selatan. Negara ini memiliki garis pantai 

sepanjang 1,046-kilometer (650 mi) 

dengan Laut Arab dan Teluk Oman di 

bagian selatan, berbatasan dengan   

negara Afghanistan dan Iran di bagian 

barat, India di bagian timur 

dan Tiongkok di arah timur laut. Pakistan 

merupakan negara federal dengan 

sistem parlemen yang terdiri dari 

4 provinsi dan 4 daerah federal. Dengan 

penduduk lebih dari 170 juta orang, 

Pakistan menjadi salah satu negara terpadat 

di dunia dan memiliki penduduk Muslim 

terbanyak di dunia setelah Indonesia. 

Pakistan juga merupakan negara yang 

memiliki multi-etnis dan memiliki variasi 

dari segi geografis. Pada masa setelah 

kemerdekaan, Pakistan mengalami 

ketidakstabilan dalam pemerintah dan 

konflik yang terus terjadi dengan negara 

tetangga terdekatnya, India. 

  Perselisihan antara Pakistan dan 

India ini sebenarnya telah sangat lama 

terjadi. Dalam sejarahnya, India dan 

Pakistan telah 69 tahun berkonflik di 

sebuah wilayah yang dikenal dengan nama 
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Kashmir.1 Konflik ini sendiri muncul akibat 

adanya polemik pembagian wilayah 

kekuasaan pasca kedua negara ini baru 

merdeka dan berdaulat pada tahun 1947. 

Menurut peraturan pemisahan India-

Pakistan, Kashmir harus bergabung dengan 

Pakistan dikarenakan mayoritas 

penduduknya muslim, namun Maharaja 

Hari Sigh yang saat itu memerintah wilayah 

Kashmir memilih untuk merdeka dari pada 

harus bergabung dengan Pakistan.  

  Akibat tidak adanya kepastian 

apakah bergabung dengan Pakistan atau 

merdeka,maka terjadilah krisis internal di 

wilayah Kashmir, krisis ini diperparah 

dengan munculnya pasukan-pasukan 

pemberontak. Merasa keadaan wilayahnya 

tidak terkendali, Sigh kemudian meminta 

bantuan India untuk mengatasi pergolakan 

tersebut.2 Pada saat inilah awal keterlibatan 

India di wilayah Kashmir, Sigh dan India 

bersepakat jika India mampu mengatasi 

keadaan Kashmir maka Sigh akan bersedia 

bergabung dengan India.3 

  Setelah ditandatangani persetujuan 

tersebut, India kemudian mengirimkan 

pasukan secara besar-besaran ke wilayah 

Kashmir untuk menumpas para 

pemberontakan. Invasi militer yang 

dilakukan India ini tidak disetujui oleh 

Pakistan dengan alasan melindungi warga 

muslim Kashmir.4 Pakistan akhirnya 

mengirimkan pasukannya masuk ke dalam 

wilayah Kashmir. Dengan masuknya dua 

                                                           
1 CNN, Sejarah Konflik India dan Pakistan di 

Kashmir, diakses dari 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/2016

1003144302-113-162944/sejarah-konflik-puluhan-

tahun-india-dan-pakistan-di-kashmir/  diakes pada 

18 Desember 2016 

 
2 Aftah Chairul, Studi Tentang Posisi Kasmir Dalam 
Hubungan India-Pakistan, Hal 89 
3 Effendi, Irmawan : Kashmir Dalam Hubungan 
India-Pakistan: Perspektif kebijakan Nuklir 
Pakistan, Latar Belakang dan Perkembangan 
Menuju Penyelesaian Konflik Jurnal Siklus Vol. 1 
No. 3 Tahun 2005 

pasukan tersebut, yang terjadi malah 

konflik antara India-Pakistan.  

 Konflik yang terjadi antara 

Pakistan-India ini setidaknya telah terjadi 

sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1947, 

1965, 1971, dan 1999,5dimana dalam 

konflik yang terjadi sebanyak empat kali ini 

Pakistan lebih banyak mengalami 

kekalahan dari India. Kekalahan yang 

diderita oleh Pakistan ini tidak hanya 

disebabkan karena kurangnya strategi 

dalam menghadapi militer India, namun 

juga disebabkan karena kekuatan militer 

India yang jauh lebih besar dari pada 

kekuatan militer Pakistan. Oleh karena 

seringnya kedua belah pihak berkonflik, 

maka sekertaris Jendral PBB saat itu Ban Ki 

Moon mengajukan diri sebagai pihak yang 

memediasi kedua negara untuk 

mengadakan perjanjian damai.6  

  India adalah pihak pertama yang 

menyetujui adanya perjanjian damai itu 

yang didasarkan pada banyaknya anggaran 

yang dikeluarkan selama konflik dengan 

Pakistan, sedangkan Pakistan menyetujui 

perjanjian damai ini didasarkan kerugian 

yang akan didapat apabila konflik terus 

dilanjutkan dikarenakan ketidak imbangan 

kekuatan militer diantara keduanya yang 

akan membuat Pakistan akan mengalami 

kerugian yang lebih besar dari pada India. 

Kesepakatan damai diantara keduanya 

kemudian disetujui dengan gencantan 

senjata yang dilakukan pada tahun 2003.7   

4 Mosammel Haque, Muslim Kashmir Facing 
Genocide, Pakistan Horizon, Vol. 44 No. 3 Juli 1991 
Hal 5 
5 Zaenal Ali, Tragedi Benazir Buto, Narasi, 
Yogyakarta, 2008, Hal 82 
6 SindoNews, Sekjen PBB Prihatin Konflik India-
Pakistan, diakss dari 
http://nasional.sindonews.com/read/1034927/14
9/sekjen-pbb-prihatin-konflik-india-pakistan-
1440031841 diakses pada 19 Desember 2016 
7 Liputan6, India-Pakistan Gencatan Senjata, 
diakases melalui 
http://global.liputan6.com/read/67107/india-
pakistan-gencatan-senjata diakses pada 18 
Desember 2016 
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 Meskipun perjanjian gencatan 

senjata telah disetujui oleh kedua pihak, 

namun nyatanya kesepakatan itu sifatnya 

sangat rapuh dan tidak bertahan lama 

karena selang beberapa bulan setelah kedua 

pihak bersepakat, terjadi konflik 

penembakan yang melibatkan kedua negara 

yang terjadi di perbatasan Kashmir.8 Pasca 

insiden penembakan ini hubungan kedua 

negara menjadi tegang kembali bahkan 

hingga saat ini. Guna berjaga-jaga atas 

adanya aksi penyerangan yang mungkin 

dilakukan Pakistan, India kemudian 

meningkatkan keamanan perbatasan dan 

keamanan dalam negerinya dengan ditandai 

oleh peningkatan kekuatan militernya. 

 Untuk mengembangkan kekuatan 

militernya, India kemudian bekerjasama 

dengan beberapa negara besar seperti 

kerjasama dalam bidang logistik militer 

dengan Amerika Serikat yang nantinya 

akan memungkinkan pasukan India untuk 

dapat menggunakan masing-masing 

fasilitas militer darat, udara dan pangkalan 

angkatan laut untuk resupplies, perbaikan 

dan istirahat. Kerjasama ini juga berkaitan 

dengan pembangunan kapal induk terbesar 

yang dimiliki oleh India yang nantinya 

kapal induk ini akan meningkatkan 

kekuatan angkatan laut India.9 Selain 

kerjasama bidang logistik ternyata India 

juga melakukan kerjasama dalam bidang 

nuklir, kerjasama yang dilakukan tidak 

hanya dengan AS saja namun juga dengan 

                                                           
8Kompas, Tentara India dan Pakistan Baku Tembak 
di Perbatasan Kashmir, diakses dari 
http://internasional.kompas.com/read/2016/10/0
1/13390741/tentara.india.dan.pakistan.baku.temb
ak.4.jam.di.perbatasan.kashmir diakses pada 18 
Desember 2016 
9 Militer info, India-Amerika akan Kerjasama 
Bidang Logistik Militer, diakses melalui  
http://militer.info/india-dan-amerika-serikat-akan-
kerja-sama-bidang-logistik-militer/ diakses pada 18 
Desember 2016 
10 Liputan Islam, India dan Australia Tandatangani 
Kerjasama Nuklir, diakses dari 
http://liputanislam.com/berita/india-dan-
australia-tandatangani-kerjasama-nuklir/ diakses 
pada 18 Desember 2016 

negara lain seperti Jepang dan Australia. 

Kerjasama yang terjalin terutama berkaitan 

dengan penyuplaian bahan uranium yang 

disediakan oleh Australia10 dan juga 

mengenai perjanjian penggunaan nuklir 

secara aman yang disetujui oleh India-

Jepang11. 

 Selain mengadakan kerjasama, 

ternyata India juga melakukan peningkatan 

anggaran militernya selama lima tahun 

terakhir. Peningkatan anggaran pertahanan 

India sebesar USD 38,6 miliar atau sekira 

Rp.353 triliun (Rp.9.158) ini telah mampu 

menjadikan india sebagai negara dengan 

pengeluaran anggaran militer terbesar ke 

empat mengalahkan Rusia dan Arab 

Saudi.12  

  Peningkatan anggaran militer India 

selama lima tahun terakhir dialokasikan 

untuk pembelian alat-alat militer seperti 

kapal perang, jet tempur, kapal selam, 

helikopter serbu jenis apache13, anggaran 

militer India juga dialokasikan untuk 

pengembangan uji coba rudal balistik serta 

pengembangan dalam bidang nuklir. 

  Dengan semakin naiknya anggaran 

militer India dan juga berkembangya 

teknologi militer yang dimilikinya 

membuat hubungan antara India-Pakistan 

menjadi semakin tegang. Pakistan sendiri 

menganggap kenaikan anggaran militer 

India adalah kenaikan yang fenomenal, dan 

11 Detik News, Jepang dan India akan Sepakati 
Kerjasama Nuklir, diakses dari 
https://news.detik.com/internasional/d-
3311361/jepang-dan-india-akan-sepakati-kerja-
sama-nuklir diakses pada 18 Desember 2016 
12 Okezone, Anggaran Pertahanan India 
Meningkat, diakses dari 
http://news.okezone.com/read/2012/03/20/413/
596431/anggaran-pertahanan-india-meningkat-17 
diakses pada 24 Desember 2016 
13 DW, Negara Pemborong Senjata Terbesar, 
diakses dari http://www.dw.com/id/negara-
pemborong-senjata-terbesar-di-dunia/g-19065149 
diakses pada 24 Desember 2016 
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jauh melampaui kebutuhan keamanan India 

yang sesungguhnya.  

  Hal itu juga telah menambah 

kekhawatiran Pakistan terkait dengan 

ambisi hegemoni India. Pakistan sendiri 
merespon perkembangan militer India itu 

berkisar dari sikap tidak peduli sampai ke 

mengecam apa yang disebut sebagai “sikap 

suka perang” India, namun Pakistan sendiri 

juga tetap waspada terhadap perkembangan 

militer India. Pakistan juga terus berusaha 

mengembangkan kekuatan militernya demi 

agar mampu bersaing dengan India 

terutama dalam menjaga daerah perbatasan 

Kashmir.  

Kerangka Pemikiran 

A. Security Dilema 

  Security Dilemma adalah sebuah 

konsep didasarkan pada bagaimana sebuah 

negara meningkatkan keamanan negaranya 

namun dengan cara mengurangi keamanan 

dari negara lain. Dalam konsep ini negara-

negara didorong untuk terus meningkatkan 

kekuatan militernya demi mendapatkan 

rasa aman dari peningkatan kekuatan 

negara lain. Sehingga masing-masing 

negara akan mengeluarkan anggaran 

belanja pertahanan yang semakin besar dan 

menunjukan keadaaan bahwa mereka tidak 

merasa semakin aman, namun merasa 

semakin terancam atas kekuatan negara 

lain. 

  Security Dilemma dalam Hubungan 

Internasional,  juga dikenal sebagai spiral 

mode (mode spiral) kerap digambarkan 

sebagai suatu keadaan atau situasi di mana 

tindakan yang diambil oleh negara yang 

memperkuat sistem pertahanan dan 

keamanannya, seperti meningkatkan 

kekuatan militer atau pun membentuk 

aliansi dengan negara lain. Tindakan 

tersebut dapat menyebabkan negara-negara 

lain, terutama negara tetangga yang berada 

di sekitarnya, menanggapi tindakan 

tersebut dengan tindakan/langkah serupa. 

Hal tersebut kemudian akan mampu 

meningkatkan ketegangan hingga 

terciptanya konflik, terutama di suatu 

kawasan internasional.14 

  Security dilemma juga 

menyebabkan negara berada dalam sebuah 

                                                           
14 Jervis, R. “Cooperation under the Security 
Dilemma”, 1978, United Kingdom, , Priston 
University Press, hlm. 167–174 

keadaan ketergantungan pada sebuah sitem 

persenjataan yang menjadikan peningkatan 

persenjataan menjadi suatu kebijakan 

sebuah negara yang seolah-olah 

peningkatan yang dilakukan ini bertujuan 

demi kepentingan pertahanan suatu negara 

padahal untuk mengancam negara lain. 

Ancaman tersebut, menyebabkan negara 

lain membuat kebijakan yang sama untuk 

meningkatkan nilai persenjataanya baik 

dari segi jumlah, maupun kualitasnya. 

Dalam konsep ini, negara-negara yang 

saling bermusuhan akan sama-sama 

terkunci dalam sebuah siklus ketakutan 

bersama, dimana tindakan defense yang 

dilakukan oleh suatu negara akan dianggap 

sebagai tindakan offense oleh negara lain.  

  Maka dalam konteks hubungan 

Pakistan dengan India, Pakistan merasa 

terancam dengan perkembangan militer 

India yang melakukan kerjasama militer 

dengan banyak negara sehingga kondisi 

dilema keamanan memaksa Pakistan untuk 

menerapkan strategi serupa, yaitu dengan 

melakukan kerjasama dan juga dengan 

meningkatkan anggaran militernya. 

Sebagai negara yang selalu merasa 

terancam atas kemajuan militer India, maka 

strategi pengembangan militer untuk sama-

sama berada pada posisi yang sama 

merupakan sebuah suatu keniscayaan yang 

harus dilakukan Pakistan.  

B. Balance of Power  

  Konsep perimbangan kekuasaan 

(Balance of Power) merupakan suatu 

konsep yang menginginkan perimbangan 



kekuatan di antara kekuatan-kekuatan 

utama aktor hubungan internasional. 

Morgenthau mengemukakan suatu konsep 

yang disebut Balance of Power yang 

didasari dari pemikiran seorang sejarawan 

yaitu Thucydides. Balance of power 

menjadi ide politis sekaligus strategi 

kebijakan dalam menyediakan alternatif-

alternatif yang bertujuan menangkal 

peluang adanya kekuatan dominan / 

hegemon yang berpotensi mendesak dan 

mengancam eksistensi negara-negara yang 

secara geografis berdekatan dan 

bertetangga. Jika hal ini terus berlangsung, 

peperangan di dunia akan terus terjadi.15  

  Balance of Power mengacu 

pada suatu kondisi negara – negara kuat 

untuk mencapai suatu keseimbangan 

atau equilibrium. Balance of 

power merupakan konsep dari pemikiran 

Neorealisme. Usaha – usaha negara untuk 

menghindari hegemoni dari negara lain 

yaitu dengan menyeimbangkan kekuatan 

negara mereka satu sama lain. Mereka 

bersaing satu sama lain agar tidak 

ketinggalan, sehingga nantinya akan 

muncul keseimbangan atau equilibrium, 

yang dapat mencegah adanya kekuatan 

dominan dari suatu negara. 

  Keseimbangan itu dapat 

terwujud dikarenakan adanya Arms race 

yang muncul akibat adanya proses Balance 

of power yang membuat negara-negara 

lebih terfokus pada peningkatan kekuatan 

militer yang mereka miliki sehingga 

mereka tidak memiliki kesempatan untuk 

menyerang negara lain dan akhirnya yang 

terjadi adalah keseimbangan diantara kedua 

negara. Keseimbangan dapat terwujud 

salah satunya tergantung pada efektifitas 

balance of power itu sendiri. Dalam 

Balance of power dua negara yang berbeda 

dapat saling melakukan perimbangan 

kekuatan dengan cara menyesuaikan 

kekuatan militer masing-masing antara 

yang satu dengan yang lain. 

                                                           
15 Robert Jackson dan George Sorensen, Pengantar 
Studi Hubungan Internasional, terj. 2009, 

  Melakukan perimbangan 

kekuatan melalui peningkatan kapabilitas 

militer dan yang paling menonjol adalah 

perlombaan senjata nuklir yang mereka 

lakukan sehingga mereka akan berpikir dua 

kali untuk menyerang satu sama lain karena 

dampak yang ditimbulkan akan sangat 

merugikan bagi mereka sendiri. 

Kesimpulannya adalah balance of power 

dapat menciptakan keteraturan akibat 

adanya Arms race yang membuat negara 

lebih terfokus pada peningkatan kapabilitas 

militer mereka dan pada akhirnya mereka 

tidak memiliki kesempatan untuk 

menyerang negara lain. 

  Maka dalam konteks hubungan 

Pakistan dengan India, Pakistan mencoba 

untuk meningkatkan Power yang ia miliki 

dengan cara meningkatkan kekuatan 

militernya, seperti dengan melakukan 

kerjasama dengan berbagai negara dan juga 

meningkatkan teknologi militernya hali ini 

dilakukan agar Pakistan dapat berada pada 

satu kekuatan militer yang seimbang seperti 

yang dimiliki oleh India, tujuannya yaitu 

untuk dapat mengurangi ancaman yang 

ditimbulkan dengan adanya peningkatan 

kekuatan militer India serta untuk 

mencegah adanya hegemoni yang mungkin 

akan dilakukan oleh India terutama di 

wilayah Kashmir. 

C. Balance of Terror 

  Ballance of Terror merupakan 

sebuah konsep yang menginginkan adanya 

perimbangan kekuatan baru dalam sistem 

Internasional yaitu melalui adanya 

instrumen nuklir. Ballance of Terror sendiri 

merupakan sebuah konsep yang 

dipopulerkan oleh Sir Winston Churchill 

pada era perang dingin. Dalam Ballance of 

Terror negara-negara tidak akan memulai 

serangan ke negara lain dikarenakan adanya 

rasa takut akan serangan balasan yang akan 

dilakukan oleh negara lain, hal ini sesuai 

apa yang disampaikan oleh Winston 

Churchill “Sebelum engkau menyerang 

Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar hal 89 



aku, ingatlah aku akan membalasnya lebih 

dahsyat atas seranganmu”16 

  Dengan kekuatan yang sangat 

masif dan destruktif yang dimiliki oleh 

nuklir, maka telah menjadikan nuklir 

menjadi sebuah senjata yang sangat 

mengerikan bagi setiap aktor dalam 

hubungan Internasional. Dengan kata lain, 

apabila suatu negara mampu menguasai 

persenjataan nuklir secara pasif maka 

kekuatan senjata nuklir ini akan mampu 

untuk mendongkrak kekuatan suatu negara 

agar negara tersebut mampu menjadi 

negara yang powerful. Meskipun biaya 

yang harus dikeluarkan oleh sebuah negara 

untuk memiliki senjata nuklir ini bukanlah 

biaya yang kecil, namun banyak negara-

negara yang justru ingin memilikinya. Hal 

ini didasarkan akan besarnya manfaat yang 

akan ditimbulkan apabila suatu negara 

memiliki nuklir baik itu manfaat sebagai 

sumber tenaga baru atau manfaat untuk 

kekuatan pertahanan suatu negara.  

  Dengan adanya prisip counter 

city strategy dan counter force strategy 

yang mampu menjangkau sasaran dengan 

sangat cepat dan tepat serta bisa diarahkan 

kepada pusat pemerintahan, militer dan 

pemukiman suatu negara juga menjadi 

dorongan tambahan bagi sebuah negara 

untuk memiliki senjata ini. Dengan 

kemampuan serangan jarak jauh dari 

adanya peluru kendali ini, jarak sebuah 

negara tidak lagi menjadi penghalang bagi 

suatu negara untuk melakukan serangan 

militer ke negara lain. Negara-negara 

kemudian akan merasakan ancaman yang 

ditimbulkan dari adanya kepemilikan 

senjata nuklir oleh sebuah negara. Tiap 

negara kemudian akan didorong untuk ikut 

meningkatkan persenjataan nuklirnya agar 

dapat terhindar dari ancaman senjata nuklir 

yang dimiliki oleh negara lain dan agar 

                                                           
16 Walter S. Jones, Logika Hubungan Internasional, 
Gramedia Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 119 
17 Okezone, Rudal Pakistan dalam jangkau Israel, 
diakses melalui 

nantinya tercipta sebuah keseimbangan 

kekuatan  diantara negara-negara.  

  Maka dalam konteks 

permasalaha antara Pakistan dan India ini 

kedua negara saling bersaing dalam 

meningkatakan teknologi nuklir yang 

mereka miliki terutama teknologi rudal 

balistik dan peluru kendali, contohnya 

dalam permasalahan ini yaitu dengan 

adanya persaingan rudal balistik yang 

dilakukan India dan Pakistan dimana 

Pakistan merespon keberhasilan 

peluncuran rudal Agni III milik India 

dengan melakukan keberhasilan 

peluncuran rudal yang diberi nama Shaheen 

III hanya berselang dua hari setelah India 

berhasil melakukan peluncuran rudalnya.17 

Peningkatan yang mereka lakukan ini 

bertujuan agar kedua negara merasa aman 

dari adanya ancaman perkembangan 

senjata nuklir negara lain. 

Hasil Penelitian 

A. Kerjasama Militer Pakistan-

China 

  China merupakan salah satu 

negara yang melakukan kerjasama militer 

dengan Pakistan, kerjasama yang terjalin 

diantara keduan 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.  

http://news.okezone.com/read/2015/03/10/18/1
116432/rudal-pakistan-dapat-jangkau-israel 
diakses pada 24 Januari 2017 

http://news.okezone.com/read/2015/03/10/18/1116432/rudal-pakistan-dapat-jangkau-israel
http://news.okezone.com/read/2015/03/10/18/1116432/rudal-pakistan-dapat-jangkau-israel


  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.18 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.19 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. Kerjasama militer yang terjalin 

antara Pakistan dan China tahun 2011-2016 

                                                           
18 Economic Times, Behind Pakistan Military 
Confidence : China Growing Shadow, diakses dari 
http://economictimes.indiatimes.com/news/defen
ce/behind-pakistans-military-confidence-chinas-
growing-shadow/articleshow/54602674.cms 
diakses pada 20 Maret 2017 
19 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-

mengalami kenaikan sebesar 5,9 % jika 

dibandingkan dengan kerjasama yang 

terjalin pada tahun 2006-2010 yang hanya 

menyentuh angka 3,6 % saja.20 Selain itu 

jika dihitung dari tahun 2010-2014 angka 

import senjata yang dilakukan oleh 

Pakistan terus mengalami kenaikan jika 

dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. 

B. 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,21 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.  

  Meskipu 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 

billion-report-1452729 diakses pada 20 Maret 
2017 
20 Economic Times, Op.Cit 
21 Economic Times, Pakistan-Russia Military to First 
Ever Joint Drills, diakses dari 
http://economictimes.indiatimes.com/news/defen
ce/pakistan-russia-military-to-hold-first-ever-joint-
drills/articleshow/54289699.cms diakses pada 21 
Maret 2017 

http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/behind-pakistans-military-confidence-chinas-growing-shadow/articleshow/54602674.cms
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dari Rusia.22 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.  

  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 militer pertama yang dilakukan oleh 

kedua negara dan melibatkan hampir 200 

ribu personil tentara dan berbagai alusista 

dari kedua negara.23 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. 

C. Peningkatan Anggaran Militer  

  Selain melakukan kerjasama militer 

dengan beberapa negara ternyata Pakistan 

juga telah melakukan peningkatan 

anggaran militer untuk meningkatkan 

                                                           
22 Ibid 
23 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 
24 Tribune, Budget 2010-2011 : Defence Spending 
Up by 12% , diakses dari 

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 pada 

tahun 2010 menjadi 495.2 miliar pada tahun 

2011.24 Peningkatan anggaran militer 

Pakistan ini dilakukan sebagai respon atas 

adanya kenaikan anggaran militer sebesar 

12% yang dilakukan oleh India pada bulan 

Februari 2011.  

   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. 

Peningkatan anggaran militer yang 

dilakukan oleh Pakistan sejak tahun 2011 

hingga 2016 ini nantinya juga akan 

dialokasikan kedalam beberapa bidang 

militer dimana 47% untuk angkatan darat 

15% untuk angkatan laut dan 25% untuk 

angkatan udara Pakistan. 25 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. 

  Di dalam angkatan darat sendiri 

anggaran sebesar 47% yang diterima 

https://tribune.com.pk/story/182147/budget-
2010-2011-defence-spending-up-by-12/ diakses 
pada 22 Maret 2017 
25 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 

http://www.hindustantimes.com/world-news/russian-troops-arrive-in-pak-for-joint-military-exercise-in-gilgit-baltistan/story-i7u5zR5lNBnFmVUMTFdcVI.html
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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.26 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 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 kesepaktan 

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.27 

  Angkatan udara Pakistan sendiri 

menggunakan 25% dari anggaran yang 

dimilikinya untuk melakukan peningkatan 

kekuatan militer angkatan udara, hal ini 

terlihat dari adanya pembelian sejumlah 

                                                           
26 Jejak Tapak, Bisa saingi T-90 India, Pakistan 
dipastikan Dapat Tank VT-4 Dari China, diakses 
dari 
https://www.jejaktapak.com/2014/11/21/bisa-
saingi-t-90-india-pakistan-dipastikan-dapat-tank-
vt-4-dari-china/ diakses pada 13 April 2017 

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.28 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. 

   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 di 

ciptakan 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.  

  Dalam pengembangan senjata 

nuklirnya Pakistan diperkirakan telah 

menghabiskan kurang lebih 10% dari 

27 Southfront, Military Analysis : Pakistan 1.0, 
diakses dari https://southfront.org/military-
analysis-pakistan/ diakses pada 13 April 2017 
28 Sindo News, Perkuat Militer Pakistan beli 4 
Helikopter Rusia, diakses dari 
https://international.sindonews.com/read/103512
8/41/perkuat-militer-pakistan-beli-4-helikopter-
rusia-1440057479 diakses pada 11 Maret 2017 
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anggaran militer mereka yang berkisar 

antara $ 700 juta – $ 2 miliar, sedangakn 

rival mereka India menghabiskan 4% dari 

total anggaran militer yang mereka miliki. 

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. 

D. Strategi Diplomasi 

  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 

                                                           
29 Jawa Pos, India-Pakistan Semakin Mesra, diakes 
dari 
https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-
pos/20151226/281728383483758 diakses pada 5 
Mei 2017 
30 Portal HI, India-Pakistan Kembali Berdialog 
Tentang Nuklir, diakses dari https://www.portal-

menghadiri Konfrensi Tingkat Tinggi 

(KTT) perubahan iklim di Paris, Perancis 

beberapa waktu lalu29 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 perbatasan di 

wilayah pegunungan Kashmir.30 Selama 

berlangsungnya pertandingan kriket ini 

India juga setuju untuk memberikan visa 

kepada 3.000 warga Pakistan penggemar 

kriket untuk menonton pertandingn itu.31 

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 

hi.net/india-pakistan-kembali-berdialog-tentang-
nuklir/ diakses pada 5 Mei 2017 
31 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 
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melakukan hubungan kembali dengan 

India.32  

  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 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”33 

“Masyarakat dunia 

juga melihatnya 

sebagai kesempatan 

lain yang  

terlewatkan”34 

  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.  

                                                           
32 Pars Today, Pakistan Tolak Kemungkinan Perang 
Denagn India, diakes dari 
http://parstoday.com/id/news/world-i23107-
pakistan_tolak_kemungkinan_perang_dengan_ind
ia diakses pada 5 Mei 2017 

 

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. 

33 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 
34 Ibid 
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   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. 
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