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BAB II 

 KERJASAMA KEAMANAN INDIA DAN SINGAPURA 

 

Pasca Perang Dingin kerjasama keamanan merupakan hal yang penting bagi 

suatu negara untuk mempertahankan wilayahnya dan menghindari dari isolasi 

negara-negara besar, karena semakin tinggi kerjasama yang dilakukan oleh suatu 

negara, maka semakin kecil pula ancaman yang dihadapi. Keamanan pertahanan 

suatu negara menjadi aspek utama dalam mempertahankan kedaulatan serta 

eksistensi perannya dalam dunia internasional demi mencapai kepentingan 

nasionalnya. Dalam bab ini memberikan pemahaman tentang kepentingan India 

dalam kerjasama keamanan dengan Singapura. Penjelasan diawali dengan latar 

belakang geopolitik India dan Singapura, dilanjutkan dengan kerjasama keamanan 

India dengan Singapura dan adanya pencapaian dalam kerjasama keamanan India 

dan Singapura. Poin utama dalam bab ini yaitu adanya kesamaan kepentingan 

strategis India dan Singapura yang membuat adanya peningkatan kerjasama dan 

kekuatan dalam bidang keamanan satu sama lain. 

 

2.1 GAMBARAN UMUM GEOPOLITIK INDIA DAN SINGAPURA 

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata “geo” dalam bahasa Yunani 

yang berarti bumi yang menjadi tempat hidup, sedangkan “politik” berasal dari dua 

suku kata yakni “polis” yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau 

negara dan “teia” yang berarti urusan (politik) yang bermakna kepentingan umum 
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warga negara suatu bangsa.31 Dengan kata lain, geopolitik berarti segala 

kepentingan politik suatu negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografisnya dan 

membentuk kebijakan luar negeri serta hubungannya dengan global. 

 

2.1.1  Geopolitik India 

India merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Selatan dengan 

jumlah penduduk terbesar kedua setelah China, sebesar 1,311,050.53 jiwa pada 

tahun 2015.32 India merupakan bagian dari negara pesemakmuran Inggris, setelah 

itu pasca lepas dari Inggris, India terbagi dalam 2 bagian yakni India dan Pakistan, 

namun tidak lama kemudian Pakistan Timur memutuskan untuk menjadi negara 

sendiri yang saat ini dikenal dengan nama Bangladesh.33 Secara geografis, pada 

bagian selatan anak benua Asia berbatasan dengan bagian barat laut Pakistan, di 

utara oleh China dan Tibet, Nepal dan Bhutan, kemudian di bagian timur laut 

dengan Bangladesh dan Burma (Myanmar) dan di bagian barat daya dan tenggara 

dengan Samudera Hindia,  di sisi selatan dengan republik pulau Sri Lanka dan 

Maladewa.  

Wilayah Republik India adalah 1.222.237 mil persegi (3.165.596 kilometer 

persegi), tidak termasuk bagian-bagian kecil dari negara yang saat ini diduduki oleh 

pasukan militer China atau Pakistan.34 Negara terbesar di kawasan Asia Selatan 

                                                           
31 Sunarso, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: UNY Press, Hal. 195 dalam  Samsul 

Rizal, 2009, Defense Cooperation Agreement Literature, thesis. Hal.20. 

lib.ui.ac.id/file?file=digital/126014-T%20355...literatur.pdf diakses pada 21 September 2016. 
32 Population, total. http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?name_desc=false diakses 

pada 5 Agustus 2016. 
33 INDIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html diakses pada 5 

Agustus 2016. 
34 Culture of India, Artikel, http://www.everyculture.com/Ge-It/India.html diakses pada 6 Agustus 

2016. 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?name_desc=false
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
http://www.everyculture.com/Ge-It/India.html


35 
 

berdasarkan luas geografisnya ini memiliki sengketa perbatasan dengan Pakistan 

dan China dengan saling mengklaim wilayah Kashmir sehingga penting bagi India 

untuk menjaga keamanan teritorialnya. 

Konflik yang terjadi antara India dan Pakistan tidak hanya dalam sengketa 

perbatasan namun juga meluas hingga adanya ancaman terorisme yang berasal dari 

Pakistan dan telah meningkat dalam domestik India dan merupakan tantangan 

terbesar dalam keamanan negara. Selain itu dengan adanya perkembangan ekonomi 

India juga mendorong India untuk menjaga jalur utama pardagangan dari berbagai 

ancaman yang ada. 

 

2.1.2 Geopolitik Singapura   

Singapura adalah negara bagian dari kawasan Asia Tenggara yang 

merupakan negara pulau yang terletak di bagian selatan Malaysia dan secara 

geografis memiliki lokasi yang strategis karena berdampingan dengan Samudra 

Hindia, khususnya dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan 

penting bagi negara-negara besar dunia.35 Mayoritas penduduk Singapura adalah 

etnis China, dan etnis India berada di urutan ketiga setelah etnis Melayu. Sama 

halnya dengan India, Singapura merupakan bekas negara pesemakmuran Inggris 

yang awalnya bagian dari Malaysia namun memisahkan diri dan mengumumkan 

kemerdekaannya pada tahun 1965. Singapura merupakan negara yang paling stabil 

dan maju dalam bidang ekonomi dan pertahanan dibandingkan dengan negara-

                                                           
35 Singapore, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2023.html diakses 

pada 26 Agustus 2016. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2023.html
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negara Asia Tenggara lainnya, sehingga dalam implementasi kebijakan Look East, 

India fokus menjalin kerjasama dengan Singapura yang juga merupakan 

penghubung antara India dengan ASEAN.36  

Negara yang hanya memiliki luas 679 km2 ini selalu berfokus pada 

peningkatan kekuatan militer dan ekonominya. Sebagai negara yang menjadi jalur 

perdagangan, Singapura juga rentan terhadap kejahatan transnasional, oleh karena 

itu Singapura menyadari arti penting pertahanan untuk menjaga keamanan 

negaranya dari ancaman negara-negara yang lebih besar, selain itu upaya lain yang 

dilakukan yakni dengan membuka hubungan kerjasama dengan negara lain sebagai 

upaya membangun mitra strategis sebagai upaya memperluas pangkalan 

militernya.37  

 

2.2 Sejarah Hubungan Bilateral India dan Singapura  

Hubungan bilateral antara India dan Singapura telah terjalin sejak lama 

dikarenakan adanya sejarah yang sama, yakni merupakan bekas negara 

pesemakmuran Inggris sehingga sistem pemerintahannya juga hampir sama.38 India 

dan Singapura memiliki ikatan sejarah yang panjang sejak abad ke-14, ketika itu 

Singapura menjadi titik pemberhentian di rute perdagangan kuno antara India dan 

Asia Tenggara. Selanjutnya  pada zaman kolonial, di mana British yang masih 

menjajah Singapura diperintahkan oleh VOC dari Kalkuta hingga 1867. Singapura 

                                                           
36 Priyanka, 2008, India and Singapore – a special friendship, 

www.globalindiafoundation.org%2Fpriyanka.doc diakses pada 20 Agustus 2016.  
37 BIMCO, 2007, Safe Passage the Straits of Malacca and Singapore, Denmark. 

https://www.skuld.com/Documents/Topics/Navigation/Geographical/2014-

SafePassagePamphlet.pdf?epslanguage=en diakses pada 21 Agustus 2016. 
38 Ming Hwa Ting Hal: 125. Op. Cit 

https://www.skuld.com/Documents/Topics/Navigation/Geographical/2014-SafePassagePamphlet.pdf?epslanguage=en
https://www.skuld.com/Documents/Topics/Navigation/Geographical/2014-SafePassagePamphlet.pdf?epslanguage=en
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berkembang sebagai tempat penyaluran dan pelabuhan bebas antara India dan 

China. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1965 kekhawatiran Singapura terhadap 

ancaman komunis China dan munculnya dukungan dan dominasi komunis dari 

Malaysia dan Indonesia membuatnya menjalin hubungan strategis dengan India, 

pada saat itu Singapura berharap dengan menjalin aliansi dengan negara lain di 

kawasan Asia dapat menjadi penyeimbang adanya pengaruh komunis China dan 

juga sebagai mitra dalam menjaga keamanan kawasan.39 

Pada tahun 1980 hubungan kedua negara mendingin, ketika India 

mendukung invasi Vietnam dan pendudukan Kamboja, namun Singapura sangat 

menentang kegiatan ini dan menjadi rival selama perang Vietnam dan Perang 

Dingin. Kemudian hubungan bilateral menjadi lebih hangat lagi di pertengahan 

1990, jika sebelumnya India lebih dekat dengan negara-negara barat dan seakan 

enggan untuk menjalin kedekatan dengan negara di kawasan Asia. Pasca Perang 

Dingin pada tahun 1991 yang diikuti dengan pembubaran Uni Soviet, serta krisis 

mata uang di India tidak hanya membuat hubungan India dan Singapura terjalin 

kembali satu sama lain, tetapi juga mengubah pandangan bersama.  

Bagi India, di bawah lingkup kebijakan “Look East” Singapura menjadi 

gerbang penghubung yang ideal ke Asia Tenggara dengan adanya kesamaan dalam 

meliberalisasi ekonominya dan berusaha untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam 

ekonomi global. Pada saat yang sama, Singapura diakui berpotensi besar untuk 

ekonomi India dan bersemangat terlibat dengan negara-negara di Asia Selatan. 

                                                           
39 Vibhanshu Shekha, An Overview : India-Singapore Relations, Institute of Peace and Conflict 

Studies No. 41 Juni 2007, dalam https://www.files.ethz.ch/isn/93322/IPCS-Special-Report-41.pdf 

diakses pada 8 Oktober 2016. 

https://www.files.ethz.ch/isn/93322/IPCS-Special-Report-41.pdf
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Dasar ekonomi menjadi awal untuk hubungan bilateral ini dan terus berkembang 

menjadi salah satu menjadi kemitraan strategis di mana kedua negara semakin 

tertarik untuk memperdalam hubungan strategis dan militer, terutama karena 

adanya kepentingan keamanan di wilayah yang sama, yakni perairan Asia 

Tenggara. 

Sejak dikeluarkannya kebijakan Look East yang bertujuan untuk liberalisasi 

ekonomi dan peningkatan kekuatan pertahanannya mendorong India untuk 

menjalin hubungan baik dengan negara-negara di Asia khususnya Asia Tenggara 

dan Asia Pasifik. Sejak awal implementasi kebijakan Look East India, Singapura 

menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang merespon baik kebijakan tersebut. 

Kepentingan India terhadap Singapura didasari oleh kondisi ekonomi dan 

pertahanannya yang lebih maju dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya 

dan sebagai upaya memperkuat posisinya di kawasan.40 India melihat Singapura 

sebagi negara kecil yang memiliki semangat dan tekat untuk meningkatkan 

keamanan negaranya. Selain itu letak gaografis Singapura yang berada di Selat 

Malaka mempermudah upaya India dalam melawan terorisme dan kejahatan 

transnasional yang berada di sekitar Samudra Hindia hingga ke Malaka yang 

merupakan jalur utama perdagangan India. 

Hubungan bilateral antara India Singapura merupakan hubungan yang 

paling dekat dan intensif di banding negara-negara ASEAN lainnya dan telah 

berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Peningkatan kerjasama bilateral 

                                                           
40 India-Singapore Relations dalam http://namoinsingapore.org/India-Singapore-Relation diakses 

pada 11 Mei 2016. 

http://namoinsingapore.org/India-Singapore-Relation
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tersebut di dasari oleh adanya kepentingan bersama dalam menjaga keamanan 

maritim dan regional, India dan Singapura menyadari bahwa ancaman yang terjadi 

di kawasan maritim dapat mengganggu stabilitas ekonomi masing-masing negara, 

India memiliki kepentingan yang cukup besar di kawasan perairan yang merupakan 

jalur perdagangan utamanya dalam perdagangan global. Kepentingan India berada 

pada beberapa chokepoints sepanjang jalur komunikasi laut (SLOCs) yakni Selat 

Hormuz dan Selat Malaka, hal tersebut karena Selat Malaka mengangkut sekitar 

setengah dari perdagangan dunia, serta adanya peningkatan liberalisasi dan 

interaksi ekonomi dengan kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur yang juga 

melewati jalur maritim.41 India menganggap bahwa Singapura merupakan mitra 

strategis dalam keterlibatan besarnya di Asia Tenggara, baik secara ekonomi dan 

politik-strategis karena Singapura merupakan negara laut yang berbatasan langsung 

dengan selat malaka dan memiliki pengaruh yang besar terhadap pelabuhan paling 

sibuk di dunia tersebut.42 

Kedekatan India dengan Singapura dimanfaatkan untuk memperbaiki 

hubungannya dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Adapun kedua negara 

menyadari bahwa kerjasama ini menguntungkan satu sama lain sehingga terus 

berkembang dengan menggunakan kerangka kerja perjanjian agar kerjasama lebih 

tertib serta terarah demi hubungan jangka panjang. Kesepakatan yang 

mencerminkan luasnya hubungan bilateral kedua negara di antaranya yakni 

Bilateral Air Services Agreement (ASA), Singapura dan India telah 

                                                           
41 Loc. Cit. Ming Hwa Ting. Hal. 140 
42 Brewster, D. India’s Security Partnership with Singapore. 2009. 

https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/13061/1/Brewster,%20D.%20India's%20secur

ity%20partnership%20with%20Singapore%202009.pdf  hal.24 diakses pada 17 Juni 2016. 

https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/13061/1/Brewster,%20D.%20India's%20security%20partnership%20with%20Singapore%202009.pdf
https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/13061/1/Brewster,%20D.%20India's%20security%20partnership%20with%20Singapore%202009.pdf
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menandatangani perjanjian angkutan udara (ASA) pada bulan Januari 1968 dan 

direvisi dalam Juni 2002. Salanjutnya, ASA direvisi pada 25 Agustus 2005. Selain 

itu, penandatanganan Memorandum of Understanding India - Singapore pada 11 

Juli 2006 dan MOU lain pada 9 Januari 2007 tentang Angkutan Udara antara kedua 

negara yang bertujuan memberikan kontribusi untuk menyiapkan kerangka 

kerjasama di sektor ini.43 Perjanjian ini merupakan rasionalisasi hak lalu lintas 

untuk kedua negara, termasuk pesawat terbang.  

Kemudian Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA), perjanjian ini 

mulai berlaku pada tahun 1994, dan telah diubah dengan protokol pada tahun 2005, 

2011 dan 201744. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTA) antara India dan 

Singapura merupakan perjanjian pajak antara dua negara untuk menghindari pajak 

ganda dari pendapatan yang dapat mengalir antara kedua negara. Tanpa DTAA, 

penghasilan tersebut dapat dikenakan ganda yaitu kedua negara memungut pajak 

mereka masing-masing pada pendapatan yang sama. Pajak ganda ini tidak adil 

menghukum arus pendapatan antara negara dan dengan demikian enggan 

perdagangan dan perdagangan antara negara-negara.45 Untuk mengatasi masalah 

ini dan untuk mengurangi beban keseluruhan wajib pajak, Singapura dan India 

menandatangani DTAA tersebut. Sesuai dengan penandatanganan perjanjian, 

                                                           
43 High Commision of India, Civil Aviation, https://www.hcisingapore.gov.in/pages.php?id=77. 

Diakses pada 3 April 2017.  
44 Cameron McKenna, India and Singapore amend tax treaty, 2 February 2017. 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6f6a7820-30ff-4666-9029-44e4ece0cfe6 diakses 

pada 3 April 2017. 
45 Press Information Bureau Government of India, India and Singapore Sign a Third Protocol for 

Amending the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA), 30-December-2016. 

Ministry of Finance http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=156015. Diakses pada 2 April 

2017. 

https://www.hcisingapore.gov.in/pages.php?id=77
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6f6a7820-30ff-4666-9029-44e4ece0cfe6
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=156015
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penghasilan yang kena pajak di kedua negara akan dikenakan pajak di satu negara 

sesuai dengan ketentuan dari DTAA. 

Selanjutnya dalam bidang pertahanan Defence Cooperation Agreement 

(DCA) merupakan perjanjian pertahanan yang ditandatangani pada bulan Oktober 

2003, dan ditingkan pada bulan November 2015. Perjanjian ini memberikan 

kerangka menyeluruh untuk kerja sama pertahanan bilateral berupa interaksi 

pertahanan dalam perjanjian, termasuk dialog kebijakan pertahanan, kelompok 

kerja, pembicaraan staf, latihan, kegiatan pelatihan, pameran dan konferensi.46 

Adapun dalam ekonomi dan perdagangan disepakati Comprehensive Economic 

Cooperation Agreement (CECA) yang disepakati pada tahun 2005, CECA antara 

India dengan Singapura adalah perjanjian pertama yang ditandatangani oleh India 

dengan negara manapun. Hal tersebut terintegrasi dalam perjanjian perdagangan 

barang dan jasa, perlindungan investasi, dan kerjasama ekonomi di bidang-bidang 

seperti pendidikan, kekayaan intelektual dan ilmu pengetahuan & teknologi.  

Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) tersebut 

menyediakan Mutual Recognition Agreement (MRA) yang meniadakan pengujian 

duplikasi dan sertifikasi produk di sektor-sektor yang diwajibkan melalui 

persyaratan teknis. Pelaksanaan CECA yang dilakukan secara berkala oleh kedua 

Pemerintah dengan Ulasan pertama dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2007, ulasan 

kedua secara resmi diluncurkan pada Mei 2010 dan yang ketiga dilakukan pada 

                                                           
46 High Commission of India and Singapore, India-Singapore Relations, October 2016. 

https://www.hcisingapore.gov.in/pages.php?id=68 diakses pada 4 April 2017. 

https://www.hcisingapore.gov.in/pages.php?id=68
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kuartal pertama tahun 2013.47 Selain itu dalam menjaga keamanan kedua negara 

juga disepakati Mutual Legal Assistance Treaty pada tahun 2005 yang bersamaan 

dengan disepakatinya Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA). 

Dalam perjanjian ini menyediakan kerangka kerja bagi kerjasama antara Singapura 

dan pemerintah India dalam memerangi terorisme dan tindak pidana berat. 

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik akan lebih memperkuat hubungan dekat 

antara penegak hukum dan lembaga penuntutan dari kedua negara. Perjanjian ini 

akan memungkinkan otoritas hukum dan peradilan dari masing-masing pihak untuk 

memberikan bantuan ke sisi lain sehubungan dengan penyelidikan pelanggaran 

serius. Bantuan tersebut dapat mencakup penyediaan dokumen yang relevan dan 

catatan dan memperoleh bukti dari saksi-saksi.48 

Tabel 1 Kesepakatan India-Singapura
49

 

Tahun Kerjasama  Hasil  

2003 India-Singapore Defense 

Cooperation Agreement  

 

 

India-Singapore Defence Policy Dialogue 

(DPD) 

SIMBEX 

Sindex 

Malabar ex 2007 

Milan  

Armor and Artillery exercise 

2005 Concerning Mutual Legal 

Assistance in Criminal Matters  

 

Joint Working Group on  Sharing 

Intelligence Combating Terrorism and 

Transnational Crime 

Pertukaran Informasi dan teknologi yang 

dimiliki masing-masing negara 

                                                           
47 India – Singapore Bilateral Relations, Political. 

https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Brief__for_MEA_s_website_-_Jan_2013-1.pdf. 

Diakses pada 2 April 2017. 
48 Singapore government media release, Signing Of The Agreement Between Singapore And India 

Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters, 29 Juni 2005. 

http://www.nas.gov.sg/archivesonline/speeches/view-html?filename=20050629985.htm. Diakses 

pada 4 April 2017. 
49 India - Singapore Relations. https://www.hcisingapore.gov.in/pages.php?id=68 diakses pada 5 

juni 2016. 

https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Brief__for_MEA_s_website_-_Jan_2013-1.pdf
http://www.nas.gov.sg/archivesonline/speeches/view-html?filename=20050629985.htm
https://www.hcisingapore.gov.in/pages.php?id=68


43 
 

Tahun Kerjasama  Hasil  

2005 Comprehensive Economy 

Cooperation Agreement  

Mutual Recognition Agreement (MRA) 

meniadakan pengujian barang dengan 

syarat sesuai perjanjian 

 

2007 5 year agreement for AF training 

on Indian AF bases  

 

Latihan bersama angkatan udara India dan 

Singapura di pangkalan militer India 

selama 5 tahun 

2008 Agreement for joint Army 

training on Indian Army bases  

Latihan bersama angkatan darat India dan 

Singapura di pangkalan militer India dan 

kesepakatan penggunaan senjata 

Singapura di wilayah India. 
Sumber : di olah dari berbagai sumber press release dan website resmi India dan Singapura 

 

2.3 Kesepakatan dalam Kerjasama Mutual Legal Assistance in Criminal 

Matter  

Pada kunjungan kerja perdana menteri Singapura Lee Hsien Loong ke India 

merupakan kunjungan yang penting karena menyepakati dua hal yakni 

Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) dan Perjanjian Mutual 

Legal Assistance in Criminal Matters antara India dengan Singapura ditandatangani 

pada 29 Juni 2005 setelah melalui perundingan lebih dari dua tahun.50 Mutual Legal 

Assistance pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral, sejauh ini 

India telah melakukan kerjasama dengan 38 negara dan secara multilateral salah 

satunya dengan ASEAN.51 MLA yang dilakukan bilateral oleh India dan Singapura 

                                                           
50 Satu P. Limaye, India-East Asia and U.S.-India Relations: Movin’ On Up?, E-Journal on East 

Asian Bilateral Relations   https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-

public/legacy_files/files/media/csis/pubs/0604qindia_eastasia.pdf diakses pada 25 Desember 2016. 
51 T. Jessica Novia Hermanto, 2016,  Mekanisme Mutual Legal Assistance (Mla) Terhadap 

Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime (Untoc) Dan Implementasinya Di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas 

Lampung: Lampung. 

http://digilib.unila.ac.id/22019/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf. 

Diakses pada 2 April 2017. 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/0604qindia_eastasia.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/0604qindia_eastasia.pdf
http://digilib.unila.ac.id/22019/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
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ini didasarkan pada perjanjian atau atas dasar hubungan timbal balik (resiprositas) 

dua negara.  

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters merupakan bagian dari 

kerjasama keamanan dan pertahanan antara kedua negara yang bertujuan untuk 

mencegah dan melawan kejahatan transnasional dan teroris. Kesepakatan ini 

menandai peningkatan hubungan bilateral India dan Singapura serta akan 

membawa hubungan keamanan ini ke tingkatan yang lebih tinggi dan membuka 

peluang untuk interaksi lebih lanjut, sehingga pada saat tantangan keamanan yang 

dihadapi telah menjadi lebih kompleks dan menghadapi banyak ancaman yang 

sama, kerjasama antara Singapura dan India bisa saling menguntungkan.52 

Dalam perjanjian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters terdapat 22 

pasal yang mencakup saling membantu dalam penyelidikan, penuntutan dan 

pencegahan kejahatan, pelayanan panggilan dan dokumen pengadilan lainnya, 

pelaksanaan waran, penahanan, perampasan atau penyitaan hasil tindak pidana 

yang bertujuan untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir, terorisme 

lintas perbatasan, kejahatan dan pelanggaran serius lainnya, seperti perdagangan 

narkoba, pencucian uang, penyelundupan senjata dan bahan peledak.53 

Perjanjian Mutual Legal Assistance India dan Singapura mengatur tentang 

kejahatan transnasional yang melanggar hukum kedua negara ataupun salah satu 

negara partisipan. Dalam pasal 1 ayat 2 poin (e) the execution of requests for search 

                                                           
52 Press Statements and Speeches, Speech by Rear-Admiral (NS) Teo Chee Hean, Minister For 

Defence, at the Institute of Defence and Strategic Analysis India, dalam 

https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/new_delhi/press_statements_speeches/2004/

200401/press_200401_01.html  diakses pada 5 September 2016. 
53 Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation 

http://mha.nic.in/International_Cooperation diakses pada 28 Desember 2016. 

http://mha.nic.in/International_Cooperation
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and seizure menjelaskan lingkup bantuan berupa pelaksanaan permintaan dalam 

pencarian dan penyitaan hasil kejahatan yang dilakukan oleh aktor transnasional 

seperti perompakan dan penyelundupan barang di kawasan maritim. Selain itu 

dalam pasal 13 location or identification person: The requested state shall endeavor 

to ascertain the location of identity of any person specified in the request and who 

is believed to be in its territory. Negara peminta harus memastikan lokasi atau 

identitas setiap orang yang menjadi permintaan negara peminta dan diyakini berada 

di wilayahnya. Hal ini juga mencakup jika kejahatan terjadi di kawasan maritim 

yang menjadi bagian dari wilayah salah satu negara partisipan maka negara peminta 

dapat meminta bantuan hukum dalam mencari pelaku.     

Pemberian bantuan berupa pertukaran informasi tentang tindak pidana 

seperti terorism dan kejahatan transnasional diatur dalam pasal 1 ayat 2 point (c) 

The obtaining of voluntary statements or taking evidence yang menjelaskan bahwa 

negara satu sama lain dapat meminta ataupun memperoleh informasi mengenai 

apapun tentang tindak pidana kejahatan yang dibutuhkan dengan sukarela yang 

berhubungan dengan negara tersebut, misalnya informasi tentang terrorist dan 

penjahat transnasional yang mengancam salah satu negara. Selanjutnya pada point 

(i) the provision of such other assistance as may be agreed and which is consistent 

with the objects of this agreement and laws of request state. Dalam point tersebut 

menjelaskan bahwa negara dapat meminta bantuan negara lain sesuai dengan 

kesepakatan dan konsisten dengan perjanjian serta hukum dari negara yang diminta. 

Pada pasal 3 ayat 4 yang berbunyi Requests for assistance shall, where 

relevant, and to the extent possible, also include: (a) Where a request for assistance 



46 
 

would involve locating a particular person, the identity, nationality, and any 

information regarding that person’s current whereabouts. Dalam pasal 3 ayat 4 

tersebut dijelaskan bahwa dalam perjanjian tersebut juga meliputi bantuan 

pencarian orang mengenai keberadaannya yang diduga melakukan tindak pidana 

kejahatan.  

Dalam kesepakatan tersebut tidak tertulis secara jelas tentang kerjasama 

dalam memerangi terorism dan kejahatan tansnasional maritim, namun di dalam 

pasal-pasal tentang pemberian bantuan berupa pertukaran informasi dan identifikasi 

pelaku kejahatan menyiratkan bahwa hal tersebut membantu dalam pencarian 

pelaku kejahatan. Perjanjian ini merupakan salah satu instrumen hukum yang 

signifikan untuk meningkatkan dan memfasilitasi Negara-negara dalam 

penyelidikan dan penuntutan kejahatan, termasuk kejahatan yang berkaitan dengan 

terorisme dengan memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk rendering 

atau menerima bantuan hukum dalam masalah pidana.54 

 Kerjasama intelijen dalam memerangi terorisme dan kejahatan 

transnasional merupakan bentuk finalisasi perjanjian bilateral mutual legal 

Assistance in Criminal Matters yang digagas pada 2004, Kemudian joint working 

group ini dicanangkan kembali pada 2015 dalam kunjungan bilateral perdana 

menteri Narendra Modi di Singapura yang bertujuan untuk mengintensifkan 

                                                           
54 Foreign Policy News, International Cooperation, chapter XI, South Asia Terrorism Portal, 

Hal.142. http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/papers/MHA09-10/11.pdf  

diakses pada 25 Februari 2017. 

http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/papers/MHA09-10/11.pdf
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kerjasama berbagi informasi dan intelijen pada jaringan teroris dan bekerja sama 

untuk berbagi pengalaman tentang fenomena radikalisasi yang berkembang.55  

 

2.4 Implementasi Kesepakatan Kerjasama India-Singapura 

Kerjasama India-Singapura mulai terjalin kembali pasca Perang Dingin 

yang sebelumnya sempat mendingin ketika perang dingin dan perang Vietnam 

dikarenakan India mendukung invasi Vietnam dan kependudukan Kamboja, selain 

iru juga India lebih bermitra dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat dibandingkan 

bermitra dengan negara-negara di Asia. Namun pasca kebijakan Look East, 

hubungan India dan Singapura kembali terjalin dengan hangat, kedekatan tersebut 

dalam bidang ekonomi maupun keamanan dalam bentuk kemitraan strategis. 

Kerjasama keamanan India dan Singapura  yang dimulai pada tahun 1993 menjadi 

langkah awal yang menandai hubungan dinamis antara kedua negara tersebut yang 

meliputi latihan bersama angkatan laut India dan Singapura yang berseri “Lion 

King”.56 Kerjasama pertahanan ini di mulai dengan mengadakan latihan bilateral 

yang dilakukan secara reguler antara India dan Singapura pada tahun 1993, kedua 

negara mulai melakukan operasi pelatihan angkatan laut tahunan, dan kode-

bernama Anti-Submarine Warfare (ASW), operasi ini merupakan interaksi 

angkatan laut kedua negara secara profesional.  

                                                           
55 Ministry of foreign affairs, Joint Statement on a Strategic Partnership by the Prime Ministers of 

the Republic of India and the Republic of Singapore “Renewed Spirit, New Energy – नया उत्साह, 

नया जोश”, 24 November 2015. 

https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2015/201511/press_201511243.

html diakses pada 3 Maret 2017. 
56 Bilveer Singh, Southeast Asia-India Defence Relations in the Changing Regional Security 

Landscape, IDSA Monograph Series No. 4  May 2011, New Delhi.  hal.28. 

http://www.idsa.in/system/files/MonographNo4.pdf  diakses pada 9 September 2016. 

https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2015/201511/press_201511243.html
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/pr/2015/201511/press_201511243.html
http://www.idsa.in/system/files/MonographNo4.pdf
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Kemudian pada tahun 1994, adanya kesepakatan mengenai akses angkatan 

laut bilateral untuk latihan perang anti-kapal selam yang juga telah dilakukan 

dengan negara lain, India juga terlibat dengan Singapura dalam latihan 

multinasional yang berkode MILAN dengan negara-negara ASEAN lainnya.57 

Selanjutnya latihan angkatan laut Singapura dan angkatan laut India dijuluki “Lion 

King” hingga pada tahun 1999 berganti nama menjadi SIMBEX (Singapore – India 

Maritime Bilateral Exercises), dalam latihan tersebut memungkinkan angkatan laut 

Singapura (RSN) memperluas aksesnya terhadap fasilitas angkatan laut India dari 

Port Blair di pulau Andaman pada 1993 ke markas komando angkatan laut India 

Selatan di Cochin, dan pada saat itu Singapura merupakan satu-satunya angkatan 

asing yang melakukan latihan tersebut. Singapura juga mendapat akses pada 

lapangan rudal India di Chandipur, Orissa, untuk menguji coba rudalnya.58 

Kerjasama keamanan maritim sangat penting bagi India dalam menjaga 

stabilitas keamanan di kawasan Samudra Hindia, latihan bersama yang telah 

dilakukan yakni Singapore-India Maritime Bilateral Exercise (SIMBEX) dan Anti-

Submarine Warfare (ASW) yang bertujuan untuk operasi anti peropak di Samudra 

Hindia.59 Selain itu, kedua negara juga mengadakan kunjungan Perdana Menteri 

Singapura ke India pada bulan Januari, kemudian pada bulan September kunjungan 

Perdana Menteri India ke Singapura tahun 2003. Kunjungan tersebut bertujuan 

untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara India dengan Singapura serta 

                                                           
57 Hal. 27. Op. Cit. 
58 P. S. Suryanarayana, India, Singapore hold 'maritime exercise', Sunday, Mar 06, 2005 

http://www.thehindu.com/2005/03/06/stories/2005030601960900.html   diakses pada 10 Juli 2016. 
59 Darshana M. Baruah, India-ASEAN naval cooperation: An important strategy, South China Sea 

Monitor, 06 Juli 2013 http://www.orfonline.org/research/india-asean-naval-cooperation-an-

important-strategy/ diakses pada 14 Juni 2016. 

http://www.thehindu.com/2005/03/06/stories/2005030601960900.htm
http://www.orfonline.org/research/india-asean-naval-cooperation-an-important-strategy/
http://www.orfonline.org/research/india-asean-naval-cooperation-an-important-strategy/
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keinginan India untuk lebih memperkuat kerjasama keamanan di berbagai bidang 

seperti pelatihan dan peralatan militer. Kerjasama keamanan ini sangat penting 

karena menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi Selain itu, negara 

berkomitmen untuk menjaga kebebasan navigasi melalui jalur laut menjadi dasar 

untuk meningkatkan kerjasama angkatan laut.60 Kerjasama yang dilakukan didasari 

oleh adanya dampak Perang Dingin yang dialami oleh masing-masing negara 

sehingga kerjasama bilateral bertujuan untuk membangun dan meningkatkan 

kepercayaan kedua negara.  

Hubungan bilateral Singapura dan India terus berkembang dan meluas 

dengan berfokus pada ancaman terorisme internasional dan keamanan maritim yang 

ditandai dengan dibentuknya pertukaran intelijen dan sebuah dialog kebijakan 

pertahanan sebagai forum tahunan untuk membahas kerjasama pertahanan maupun 

isu-isu pertahanan dan keamanan regional antara masing-masing menteri 

pertahanan yang dilakukan pertama kali pada tahun 2004.61 

Bilateral Agreement for the Conduct of Joint Military Training and 

Exercises in India merupakan implementasi dari kesepakatan antara pemerintah 

India dan Singapura yang disepakati dalam dialog kebijakan pertahanan India-

singapura ke empat yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2007 oleh menteri 

pertahanan Singapura Chiang Chie Foo dan Menteri Pertahanan India Vijay Singh. 

Perjanjian ini mengatur tentang latihan bersama angkatan udara Singapura dan 

angkatan udara India yang memungkinkan Singapura untuk menggunakan 

                                                           
60 V. Suryanarayan, India and Singapore: Defence Cooperation on the Upswing, IPCS 10 June 2013. 

http://www.ipcs.org/article/india/india-and-singapore-defence-cooperation-on-the-upswing-

3987.html. Diakses pada 9 Agustus 2016. 
61 Ming Hwa Ting, Loc.Cit. 

http://www.ipcs.org/article/india/india-and-singapore-defence-cooperation-on-the-upswing-3987.html
http://www.ipcs.org/article/india/india-and-singapore-defence-cooperation-on-the-upswing-3987.html
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pangkalan militer India di Kalaikunda, Bengal Barat dengan sistem pembayaran 

selama lima tahun. Angkatan udara India dan Singapura telah melakukan latihan 

bersama empat kali sejak latihan perdana pada Oktober 2004 di Gwalior.62  

Latihan bersama ini berkode SINDEX (Singapore-India Defense Exercise) 

menandai berkembangnya kerjasama pertahanan antar kedua negara dan 

memberikan Angkatan Udara Singapura kesempatan berharga untuk melakukan 

latihan bersama Angkatan Udara India dan melakukan operasi udara secara 

profesional. Latihan udara bilateral juga akan meningkatkan pertukaran 

profesional, memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan interaksi antara 

kedua angkatan udara.63 Sejak perjanjian ini, Sindex 07 merupakan seri kelima dan 

latihan pertama di bawah Bilateral Agreement for the Conduct of Joint Military 

Training and Exercises, hal ini merupakan kesempatan bagi kedua angkatan udara 

untuk saling berinteraksi dan berlatih bersama serta memungkinkan untuk saling 

belajar satu sama lain.64 

Kemudian pada Agustus 2008, kedua negara menandatangani Bilateral 

Agreement on Conduct of Joint Army Training and Exercises in India 2008. 

Perjanjian ini merupakan implementasi dari kerjasama pertahanan India dan 

                                                           
62 Mindef Singapore, 2007, Permanent Secretary (Defence) Visits India for 4th Defence Policy 

Dialogue, Official Release, 

https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2005/jan/17jan05_nr.html 

diakses pada 10 September 2016. 
63 Mindef Singapore, 2004, Republic of Singapore Air Force and Indian Air Force in Inaugural 

Bilateral Air Exercise, Official Releases 

https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2004/oct/11oct04_nr.html 

diakses pada 10 September 2016. 
64 Mindef Singapore, 2007, Singapore and India in Bilateral Air Exercise - SINDEX 07, Official 

Release,https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2007/nov/26nov07_n

r.html  diakses pada 10 September 2016. 

https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2005/jan/17jan05_nr.html
https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2004/oct/11oct04_nr.html
https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2007/nov/26nov07_nr.html
https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2007/nov/26nov07_nr.html
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Singapura untuk menyediakan fasilitas dalam latihan militer bersama.65 Hal ini 

merupakan bilateral agreement  kedua yang ditandatangani antara Singapura dan 

India setelah sebelumnya pada Oktober 2007, Chiang dan Singh menandatangani 

Perjanjian Bilateral untuk Pelaksanaan Pelatihan Militer Bersama dan Latihan di 

India antara Republik Singapore Air Force (RSAF) dan Indian Air Force (IAF).  

Perjanjian ini merupakan bukti berkembangnya hubungan bilateral antara 

Singapura dan India. Dalam perjanjian ini Singapura diijinkan menggunakan 

fasilitas militer India di pangkalan udara Kalaikunda, Bengal Barat dengan 

membayar sewa dan kesepakatan bahwa angkatan udara Singapura merawat dan 

meningkatkan fasilitas yang dimiliki oleh angkatan udara India, tidak hanya itu 

Singapura juga menempatkan personel dan peralatan militernya di India dalam 

jangka waktu yang lama.66 Hal ini merupakan perjanjian yang signifikan karena 

Singapura adalah negara pertama di Asia Tenggara yang mendapat akses terhadap 

militer India. Bagi angkatan udara Singapura, Kalaikunda merupakan pangkalan 

udara yang ideal karena memiliki tempat pertempuran udara dan menjadi pangkalan 

bagi angkatan udara India dalam melakukan pelatihan tempur pesawat tanpa awak 

'Lakshya'.67 

Selanjutnya, India dan Singapura telah menandatangani perjanjian 

perpanjangan penggunaan fasilitas pelatihan dan latihan militer Singapura di India 

dalam Bilateral Agreement to extend use of  India’s training and exercise facilities 

                                                           
65 Ibid, Hal.136 
66 Sinderpal Singh and Syeda Sana Rahman, The Next Stage of Singapore-India Relations: 

Possibilities and Prospects. ISAS Working Paper No. 91, 24 September 2009, Singapore, Hal. 10 

https://www.files.ethz.ch/isn/106721/90.pdf diakses pada 10 September 2016. 
67 Bilver Singh,  hal 31. Loc. Cit. 

https://www.files.ethz.ch/isn/106721/90.pdf
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by Singapore Army 2013, Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri 

Pertahanan Radha Krishna Mathur dan Sekretaris Tetap Pertahanan Singapura 

Chiang Chie Foo dihadapan Menteri Pertahanan kedua negara, AK Antony dan Ng 

Eng Hen dalam kunjungan kerjanya di Singapura. Perjanjian bilateral ini 

merupakan kelanjutan dari perjanjian yang disepakati pada 2007 dan 2008 

sebelumnya, dalam pembaharuan ini memungkinkan angkatan darat Singapura 

untuk melatih dan berlatih dengan angkatan darat India selama lima tahun ke depan.  

Latihan bersama ketiga cabang militer kedua negara telah dilakukan secara 

berkala setiap tahun yang menandai hubungan pertahanan yang hangat kedua 

negara.68 Berikut ini merupakan latihan-latihan bersama yang telah dilakukan oleh 

India dan Singapura pada periode 2003-2014, latihan tersebut meliputi tiga 

kekuatan bersenjata di antaranya : SIMBEX (Singapore-Indian Maritime Bilateral 

Exercise) latihan angkatan laut sejak 1994, SINDEX (Singapore-India Defence 

Exercise) latihan angkatan udara, Bold Kurukshetra dan Agni Warrior (Armour dan 

Artilleri Exercise) latihan angkatan darat. Kedua Angkatan darat dan Angkatan 

Udara melakukan latihan bersama dua kali dalam setahun, sedangkan latihan 

angkatan laut setahun sekali. 

Tabel 2 Latihan Tahunan SIMBEX 2005-2014 

Year Type of 

Exercise 

Location Vessels Involved 

Feb 2005  ASW, Maritime 

Interdiction 

South China Sea 3 missile corvettes, 1 ASW Patrol Vessel,  

1 submarine, 1 destroyer,  1 patrol vessel, 

strike aircraft 

                                                           
68 Mindef, 2013, Singapore and India Renew Bilateral Agreement on Joint Army Training, Official 

Releases, 

https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2013/jun/03jun13_nr2.html 

diakses pada 15 September 2016. 

https://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2013/jun/03jun13_nr2.html
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Year Type of 

Exercise 

Location Vessels Involved 

Feb 2006  

 

ASW, Maritime 

Interdiction, 

VBSS 

Visakhapatnam 4 missile corvettes, 1 ASW Patrol Vessel,  

1 submarine, strike aircraft 

Mar 2007  ASW,  Air and 

Surface 

Interdiction 

South China Sea 3 missile corvettes, 1 missile gunboat,1 

ASW Patrol Vessel, 1 submarine, 2 

destroyers, strike aircraft, 1 MPA 

Mar 2008  

 

ASW,  Air and 

Surface 

Interdiction 

Bay of Bengal 1 landing platform dock, 1 frigate, 4 

missile corvettes, 1 destroyer, 2 missile 

vessels, 1 submarine, 1 maritime patrol 

aircraft 

Mar-Apr 

2009 

 

ASW,  Air and 

Surface 

Interdiction 

South China Sea 

 

3 missile corvettes, 2 frigate, 2 

destroyers, 1 submarine, 1 oil tanker, 

maritime patrol aircrafts, ship borne 

helicopters  and strike air crafts 

Apr 2010  

 

ASW, War time 

strategy and war 

gaming 

Bay of Bengal, 

Andaman and 

Nicobar Islands 

1 frigate, 1 missile corvette, fast attack 

craft, landing ship tank, 1 destroyer, 1 

submarine, 1 oil tanker, strike aircrafts. 

Maret 2011 Warfare training 

involving air, 

surface and sub-

surface 

dimensions 

The Changi Naval 

Base and the 

South China Sea 

3 frigates, 1 missile corvette, 1 submarine 

and 1 maritime patrol aircraft, fighter 

aircraft for the exercise.  3 destroyers, 1 

corvette, 1 oiler. 

 Mar-April 

2012 

ASW The Andaman Sea 

and Bay of 

Bengal. 

2 frigate, 1 missile corvette, 1 destroyer, 

1 corvette, 1 replenishment tanker, 2 fast 

attack crafts, 1 submarine,  maritime 

patrol aircraft and naval helicopters. 

May 2013 ASW, 

professional 

exchange 

programmes, 

staff talks and 

courses. 

Changi Naval 

Base and the 

South China Sea. 

1 frigate embarked with a naval 

helicopter, 1 missile corvette, 1 

submarine, 2 maritime patrol aircraft 

(MPA), Air Force deployed fighter 

aircraft for the exercise, 1 frigate, 1 

corvette, and 1 helicopter.  

May 2014 ASW,exchange 

programmes, 

staff talks 

andcross-

attendanceat 

courses 

Andaman Sea Ships Kuthar and Karmuk, 1 Maritime 

Patrol Aircraft and 1 Helicopter, The 

Singapore Navy is represented by the 

missile corvette, “Valour’ and the patrol 

vessel, ‘Independence’. 

Sumber : Di olah dari berbagai sumber seperti : Bilver Singh, Southeast Asia-India 

defense Relations dan Press Release Ministry of Defense of Singapore. 

 

Tabel di atas terlihat bahwa latihan maritim angkatan laut India dan 

Singapura yang terjadi pada periode kedua kerjasama keamanan tersebut semakin 

meningkat dan dekat dalam menjaga keamanan di kawasan maritim. Hal ini juga 

menandai kedekatan India terhadap perairan Asia Tenggara dengan lokasi latihan 

SIMBEX di wilayah Selat Malaka dan Laut China Selatan. 
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Tabel 3 SINDEX (Singapore-India Defense Excercise) 

Tahun  Lokasi  Aircraft Involved 

Oct 2004 Gwalior Air Force 

Station 

6 F16C/D fighters, 2 KC-135 tankers, SU-30S, 

MIG27, MIG-29, Mirage 2000 aircraft 

2005    

Jan 2006 Kalaikunda Air Force 

Station 

8 F16C/D fighters,1 KC-135 tanker 

Nov 2006 Paya Lebar Air Base F-16C/D fighters, MIG-27, Bison Fighter jets 

Nov-Dec 

2007 

Kalaikunda Air Force 

Station 

F-5 fighters, MiG-27 ground attack fighters. 

Nov-Dec 

2008 

Kalaikunda Air Force 

Station  

F-16C/D, MiG-27 ground attack Fighters  

Sumber : Di olah dari berbagai sumber seperti : Bilver Singh, Southeast Asia-India defense 

Relations dan Press Release Ministry of Defense of Singapore. 

 

Tabel di atas menjelaskan bahwa SINDEX merupakan latihan angkatan 

Udara India dan Singapura yang di lakukan pertama kali pada 2004. Latihan 

bersama yang dilakukan di pangkalan angkatan udara India, di Kalaikunda dengan 

menggunakan teknologi tingkat internasional pada masing-masing pasukan militer  

menandai peningkatan hubungan kedua negara dan adanya keseriusan dalam 

menghadapi ancaman bersama yang muncul. Serta tingkat kepercayaan yang 

meningkat bagi India dan Singapura. 

Tabel 4 Bold Kurukshetra & Agni Warrior 

Tahun  Lokasi Weapon Involved 

Feb 2005 Babina & Deolali Field Firing 

Range 

FH88 155 mm guns, Firing FH77 

155mm guns 

Feb 2006 Babina & Deolali Field Firing 

Range 

FH88 155 mm guns, Firing FH77 

155mm guns 

Feb & Oct 2007 Babina & Deolali Field Firing 

Range 

FH88 155 mm guns, Firing FH77 

155mm guns 

Feb  & Oct 2008 Babina & Deolali Field Firing 

Range 

FH88 155 mm guns, Firing FH77 

155mm guns 

Feb & Oct 2009 Babina & Deolali Field Firing 

Range 

FH88 155 mm guns, Firing FH77 

155mm guns 

Sumber: Di olah dari berbagai sumber seperti : Bilver Singh, Southeast Asia-Indian defense 

Relations dan Press Release Ministry of Defense of Singapore. 
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Berdasarkan tabel di atas, latihan angkatan darat India dan Singapura yang 

berkode Bold Kurekshetra dan Agni Warrior ini melibatkan latihan bersama 

pasukan dan peralatan militer masing-masing negara, hal ini juga termasuk dalam 

pertukaran teknologi kedua negara. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan 

kapabilitas dan kemampuan pasukan militer India dan Singapura dalam 

menghadapi ancaman domestik maupun internasional.   

 


