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BAB III 

ANALISA UJI COBA RUDAL PAKISTAN TAHUN 2012 SEBAGAI 

REAKSI TERHADAP ICBM INDIA 

 

 

India yang memiliki pengaruh di kawasan Asia Selatan terus melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan kapabilitas senjata nuklir yang digunakan 

sebagai instrumen kekuatan negara. Aksi yang dilakukan India melalui uji coba 

pertama rudal Agni-5, memicu Pakistan untuk melakukan beberapa uji coba rudal 

sebagai bentuk reaksi. Berdasarkan peristiwa tersebut, terlihat bahwa aksi yang 

dilakukan India berpengaruh terhadap keamanan Pakistan sebagai penyeimbang 

kekuatan India di kawasan Asia Selatan. 

Oleh karena itu, bab III dalam penelitian ini akan fokus menganalisa uji coba 

rudal Pakistan tahun 2012 sebagai reaksi terhadap ICBM India yang terbagi 

menjadi empat sub bab utama, antara lain; Sub bab pertama menjelaskan persepsi 

Pakistan terhadap uji coba Agni-5 India. Sub bab kedua menganalisa faktor 

pembentuk persepsi ancaman bagi Pakistan dengan mengacu pada variabel utama 

dalam teori security dilemma yang dijelaskan oleh Robert Jervis. Kemudian 

dilanjutkan dalam sub bab ketiga menganalisa pertimbangan Pakistan melakukan 

uji coba rudal tahun 2012 dengan mengacu pada matriks empat dunia dalam teori 

Security Dilemma. Sementara itu, sub bab keempat menggambarkan aksi-reaksi 

antara India dan Pakistan dalam uji coba nuklir dan rudal dengan menggunakan 

model Aksi-Reaksi menurut Barry Buzan dan Erric Herring. 
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3.1 Persepsi Pakistan Terhadap Uji Coba Agni-5 India 

Pasca India meluncurkan rudal Agni-5 dengan kemampuan ICBM, Pakistan 

semakin gencar melakukan perbaikan dan peningkatan kapabilitas terhadap rudal 

yang dimiliki. Hal tersebut berkaitan dengan doktrin nuklir yang dianut Pakistan 

menurut Direktur Jenderal SPD, Khalid Kidwai. Kidwai menyatakan bahwa senjata 

nuklir Pakistan akan digunakan apabila keberadaan Pakistan sebagai negara 

dipertaruhkan (if the very existence of Pakistan as a state is at stake).1 

Senjata nuklir Pakistan semata-mata ditujukan untuk mencegah (deterrence) 

India melakukan empat hal berikut; menyerang dan menaklukkan sebagian besar 

wilayah Pakistan (space threshold), menghancurkan sebagian besar kekuatan darat 

atau udara Pakistan (military threshold), mengancam ekonomi Pakistan (economic 

strangling), dan mendorong Pakistan dalam destabilisasi politik serta menciptakan 

subversi internal berskala besar di Pakistan.2 

Selain itu, doktrin nuklir Pakistan menurut Ian Smart berdasarkan pada tiga 

prinsip utama, antara lain; (1) sebagai jaminan atas kemerdekaan dan keutuhan 

wilayah Pakistan, (2) sebagai deterrence atau pencegah perang diantara negara-

negara pemilik nuklir, dan (3) sebagai offense-defense khususnya bagi Pakistan 

untuk mempertahankan diri secara efektif dalam melawan aggressor atau negara-

negara yang lebih kuat.3 

                                                             
1 Devin Hagerty, ed., South Asia in World Politics (Lantham, MD: Rowman and Littlefield, 2005) 
hal. 65, dalam Francisco Aguilar et. al., 2011, An Introduction to Pakistan’s Military, Cambridge: 
Belfer Center for Science and International Affairs Harvard Kennedy School, hal. 36. 
2 Ibid. 
3 Ian Smart, The Great Engine: The Rise and Decline of Nuclear Age, International Affairs, 1975, 
dalam Amir Latif, A Comparative Study of Nuclear Doctrines of India and Pakistan, Journal of 
Global Peace and Conflict, Vol. 2, No. 1, June 2014, American Research Institute for Policy 
Development, hal. 139. 
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Akibat uji coba Agni-5 India, terlihat reaksi dari Pakistan berupa uji coba 

rudal hulu ledak nuklir Shaheen-1A yang dilakukan enam hari pasca uji coba India. 

Pasca meluncurkan rudal Shaheen-1A, K. A. Kidwai, menyatakan “the improved 

version of Shaheen-1A will further consolidate and strengthen Pakistan’s 

deterrence abilities”. 4 Selain itu, Pakistan juga melakukan uji coba rudal pada 10 

Mei 2012 dan 31 Mei 2012. Kidwai juga memberikan pernyataan “the country had 

developed a strong nuclear deterrence capability and Pakistan’s Armed Forces are 

fully capable of safeguarding Pakistan’s security against aggression”.5 

Berdasarkan pernyataan tersebut dan doktrin nuklir Pakistan, terlihat bahwa 

keberadaan Pakistan dipertaruhkan akibat peningkatan India melalui kepemilikan 

rudal antar benua. Uji coba rudal Agni-5 mampu memberikan tekanan dan efek 

ancaman terhadap Pakistan. Sehingga uji coba rudal Pakistan tahun 2012 

merupakan upaya untuk mempertahankan keamanan dan mencegah India 

melakukan penyerangan. 

Uji coba rudal hulu ledak nuklir yang mampu mencapai India dapat menjadi 

alat pertahanan bagi Pakistan apabila India memberikan tekanan besar yang dapat 

mengancam keamanan Pakistan. Munculnya persepsi ancaman mengakibatkan 

Pakistan mengalami dilema keamanan. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa uji 

coba rudal Pakistan tahun 2012 merupakan bentuk pertahanan dalam memberikan 

                                                             
4 Aljazeera Media Network, Pakistan Conducts Ballistic Missile Test, April 2012, diakses dalam 
http://www.aljazeera.com/news/asia/2012/04/201242545255746331.html (17/05/2017, 22:37 WIB) 
5 The Indian Express, Pakistan Tests Nuclear-Capable Hatf-III Ballistic Missile, 10 Mei 2012, 
diakses dalam http://www.indianexpress.com/article/news-archive/print/pak-tests-nuclearcapable-
hatfiii-ballistic-missile (17/05/2017, 21:14 WIB) 

http://www.aljazeera.com/news/asia/2012/04/201242545255746331.html
http://www.indianexpress.com/article/news-archive/print/pak-tests-nuclearcapable-hatfiii-ballistic-missile
http://www.indianexpress.com/article/news-archive/print/pak-tests-nuclearcapable-hatfiii-ballistic-missile
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reaksi untuk mencapai keamanan akibat tindakan India yang dipersepsikan sebagai 

ancaman dan mampu mengurangi keamanan Pakistan. 

Uji coba rudal hulu ledak nuklir yang dilakukan Pakistan pasca India 

meluncurkan rudal Agni-5 merupakan bentuk reaksi yang dapat dilakukan Pakistan 

dalam kondisi dilema keamanan. Menurut Jervis, kunci utama dalam dilema 

keamanan adalah pembentukan persepsi ancaman bagi negara.6 Perlombaan senjata 

mampu membentuk persepsi ancaman dengan aggapan bahwa tindakan negara lain 

sebagai permusuhan, sehingga dalam hal ini terdapat kesalahan persepsi bagi 

negara yang merasa terancam.7 

Dilema keamanan yang dialami Pakistan disebabkan oleh terbentuknya 

persepsi Pakistan terhadap uji coba India sebagai suatu tindakan permusuhan dan 

tindakan yang mengancam keamanan Pakistan. Adapun faktor pembentuk persepsi 

tersebut antara lain; Pertama terkait teknologi senjata yaitu tidak adanya pembeda 

antara postur ofensif atau defensif dari jenis rudal yang diluncurkan India. Kedua 

terkait letak geografis dan hubungan kedua negara yaitu tidak ada zona penyangga 

yang jelas antara wilayah India dan Pakistan yang memengaruhi hubungan antara 

kedua negara. 

  

                                                             
6 Robert Jervis, Cooperation Under The Security Dilemma, Journal of World Politics, Vol. 30, No. 
2, Januari 1978, The John Hopkins University Press, hal. 187. 
7 Robert Jervis, Hypotheses on Misperception, Journal of World Politics, Vol. 20, No. 3, April 1968, 
Cambridge University Press, hal. 475 et. Seqq. 
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3.2 Analisa Faktor Pembentuk Persepsi Ancaman Bagi Pakistan 

Alasan Pakistan melakukan uji coba rudal pada tahun 2012 adalah terjadinya 

dilema keamanan. Menurut Robert Jervis, dilema keamanan terjadi akibat 

terbentuknya persepsi ancaman terhadap tindakan negara lain. Analisa faktor yang 

memengaruhi pembentukan persepsi ancaman bagi Pakistan hingga menempatkan 

Pakistan dalam kondisi tersebut berdasarkan pada variabel yang dijelaskan oleh 

Robert Jervis dalam Cooperation Under Security Dilemma yaitu terkait teknologi 

senjata India dan letak geografis beserta hubungan India-Pakistan. Oleh karena itu, 

pembahasan dalam sub bab kedua terbagi menjadi dua poin. 

3.2.1 Agni-5 Sebagai Weapon Mass Destruction (WMD) 

Keberhasilan India dalam mengembangkan ICBM menunjukkan bahwa 

kemampuan India semakin meningkat. Robert Jervis dalam teorinya menyatakan 

bahwa aspek pembentuk persepsi yang mengakibatkan suatu negara mengalami 

dilema keamanan adalah jenis senjata. Jervis juga menyatakan bahwa faktor yang 

memengaruhi seberapa kuat terjadinya dilema keamanan adalah teknologi 

persenjataan (weapon technology), yaitu apakah senjata dan kebijakan negara 

mampu melindungi negara sekaligus memberikan penyerangan pada negara lain.8 

Adapun klasifikasi senjata terbagi menjadi dua, yaitu; Senjata Konvensional 

(senjata kecil-ringan, ranjau darat, ranjau laut, bom, rudal dengan hulu ledak mesiu 

atau TNT) dan Senjata Non-Konvensional (nuklir, biologi, kimia). Perbedaan 

kedua senjata yaitu senjata non-konvensional merupakan senjata pemusnah massal 

yang memiliki kemampuan menghancurkan lebih besar dibandingkan senjata 

                                                             
8 Robert Jervis, Cooperation Under The Security Dilemma, Op. Cit., hal. 199. 
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konvensional (high explosive weapons that cause massive destruction or kill large 

numbers of people).9  Rudal hulu ledak nuklir termasuk dalam kategori senjata 

pemusnah massal (Weapon Mass Destruction) yang dapat menimbulkan kerusakan 

besar.10 Terdapat berbagai jenis peluru kendali (rudal) yang dapat diklasifikasikan 

berdasarkan fitur masing-masing yang dimiliki, seperti; jenis target, jarak jangkau, 

mode peluncuran, sistem yang digunakan untuk mengontrol, dan propulsi. Berbagai 

macam rudal tersebut dalam pengertian luas dapat pula disebut sebagai senjata 

strategis atau taktis dan senjata defensif (pertahanan) atau ofensif (penyerangan).11 

Berdasarkan jarak jangkau, rudal terbagi menjadi Short Range Ballistic 

Missiles (SRBM) dengan daya jangkau kurang dari 1000 km, Medium Range 

Ballistic Missile (MRBM) dengan daya jangkau 1000-3000 km, Intermediate 

Range Ballistic Missile (IRBM) dengan daya jangkau 3000-5500 km, dan 

Intercontinental Range Ballistic Missile (ICBM) dengan daya jangkau lebih dari 

5000 km.12 Sementara itu, klasifikasi rudal berdasarkan jenis lintasan meliputi rudal 

balistik (Ballistic Missile) dan rudal jelajah (Cruise Missile). Perbedaan antara 

kedua jenis rudal tersebut yaitu lintasan rudal balistik berada di luar atmosfer, 

sementara rudal jelajah menempuh jangkauan atmosfer. Beberapa rudal juga 

mampu memiliki kombinasi dari kedua jenis rudal tersebut, dengan sebagian sistem 

rudal balistik dan sebagian lain menggunakan sistem jelajah.13 

                                                             
9 W. Seth Carus, Defining Weapons of Mass Destruction, Occasional Paper 8, Center for The Study 
of Weapons of Mass Destruction, Washington: National Defense University, January 2012, hal. 36. 
10 Ibid. 
11 T.V. Karthikeyan and A.K. Kapoor, 1990, Guided Missiles, Defence Scientific Information and 
Documentation Centre, New Delhi: Defence Research and Development Organization, hal.3. 
12 Kelsey Davenport and Brianna Starosciak, Worldwide Ballistic Missile Inventories, Arms Control 
Association, 05 Januari 2012, diakses dalan https://www.armscontrol.org/factsheets/missiles 
(06/08/2017, 12:53 WIB) 
13 T.V. Karthikeyan and A.K. Kapoor, Op. Cit., hal. 7. 

https://www.armscontrol.org/factsheets/missiles
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Adapun jenis senjata yang digunakan oleh India pada tahun 2012 adalah rudal 

yang termasuk senjata pemusnah massal atau WMD karena memiliki hulu ledak 

nuklir sebesar 150-1000 kt TNT sehingga ledakan dan radiasi elektromagnetik yang 

dihasilkan sangat besar. Rudal Agni-5 merupakan pengembangan dari versi rudal 

Agni sebelumnya dengan daya jangkau sangat luas 5000-8000 km hingga mampu 

meluncur dari India ke pesisir benua Eropa, sehingga apabila diklasifikasikan 

berdasarkan jarak jangkau, rudal tersebut termasuk rudal antar benua (ICBM) 

karena mampu menjangkau luar wilayah benua Asia. 

Apabila membandingkan antara rudal yang dikembangkan India dan Pakistan 

berdasarkan kemampuan jarak jangkau, terlihat bahwa kemampuan rudal Pakistan 

masih sangat rendah jika dibandingkan dengan India. Pakistan hanya mampu 

mengembangkan MRBM dengan jarak jangkau maksimal 3000 km.14 Sementara 

dari keenam rudal India, terdapat rudal ICBM yaitu Agni-5 dengan jarak jangkau 

5000-8000 km yang telah diuji coba pada 2012 dan setara dengan rudal ICBM milik 

Perancis (M-51) serta Cina (DF-26).15 Sehingga terlihat bahwa kemampuan rudal 

Pakistan masih dibawah kemampuan rudal India. 

Berdasarkan variabel dalam teori Security Dilemma, apabila suatu negara 

mampu melengkapi sistem pertahanan negara dengan teknologi persenjataan yang 

memiliki kemampuan untuk bertahan dan menyerang lebih unggul dari negara lain 

serta memiliki kemampuan untuk menghancurkan lebih besar (destructive), maka 

hal tersebut berdampak pada keamanan negara lain yaitu timbulnya perasaan 

                                                             
14 Jay Menon, Pakistan Tests Missile Shortly After Rival India, Loc. Cit. 
15 News 18, Agni V and Other ICBMs: Where Does India Stand in The World?, 26 Desember 2016, 
diakses dalam http://www.news18.com/news/india/agni-v-and-other-icbms-where-does-india-
stand-in-the-world-1327887.html (27/03/2017, 09:02 WIB) 

http://www.news18.com/news/india/agni-v-and-other-icbms-where-does-india-stand-in-the-world-1327887.html
http://www.news18.com/news/india/agni-v-and-other-icbms-where-does-india-stand-in-the-world-1327887.html
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terancam dengan berkurangnya keamanan negara tersebut dan menempatkan 

negara pada kondisi dilema keamanan.16 

Akibat teknologi persenjataan India yang lebih unggul serta memiliki 

kemampuan menghancurkan lebih besar dibandingkan Pakistan, hal tersebut 

menimbulkan perasaan terancam dan mengakibatkan berkurangnya keamanan 

Pakistan. Pakistan mempersepsikan rudal Agni-5 sebagai suatu ancaman sebab 

rudal Agni-5 merupakan senjata pemusnah massal dengan jenis rudal antar benua, 

sehingga Pakistan berada dalam kondisi dilema keamanan dengan dihadapkan pada 

pilihan tindakan bertahan atau menyerang yang paling menguntungkan untuk 

dilakukan sebagai reaksi terhadap India. 

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Robert Jervis mengenai kekuatan 

ICBM. Menurut Robert Jervis, pendukung dilema keamanan adalah ketika senjata 

yang digunakan suatu negara memiliki kemampuan menyerang (offense) dan 

bertahan (defense).17 Apabila suatu negara meningkatkan kapabilitas militer dan 

negara lain tidak dapat membedakan peningkatan tersebut sebagai bentuk tindakan 

defensif (bertahan) atau ofensif (menyerang), maka negara lain akan menganggap 

bahwa peningkatan militer tersebut sebagai ancaman yang mampu mengurangi 

keamanan sehingga akan menempatkan negara dalam kondisi dilema keamanan.18 

Robert Jervis juga memberikan contoh pembedaan senjata antara ICBM dan 

Submarine Launched Ballistic Missile (SLBM). Jervis menyebutkan “What is most 

important is that land-based ICBM's are both offensive and defensive… But that 

                                                             
16 Robert Jervis, Cooperation Under The Security Dilemma, Op. Cit., hal. 199. 
17 Ibid., hal. 186 et. Seq. 
18 Ibid. 
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SLBM’s are defensive, retaliatory weapons.”19 Apabila suatu negara menggunakan 

ICBM maka akan sulit untuk membedakan apakah negara tersebut melakukan 

upaya penyerangan atau pertahanan. Berbeda halnya bila suatu negara 

menggunakan SLBM yang memang dirancang sebagai senjata pertahanan. 

ICBM dapat digunakan sebagai senjata pembalasan (retaliatory weapons) 

yaitu untuk menghancurkan dan menyerang wilayah maupun rudal milik lawan. 

Meskipun ICBM tidak digunakan sebagai senjata penyerang pertama (non-first 

strike weapons) sehingga tergolong kategori senjata murni defensif, namun ICBM 

juga tergolong senjata ofensif karena memiliki hulu ledak dengan tingkat akurasi 

tinggi sehingga mampu untuk menghancurkan wilayah lawan.20 Menurut beberapa 

analis, ICBM yang dilengkapi dengan teknologi MIRV (Multiple Independently 

Targetable Re-entry Vehicles) maka kemampuan untuk mencapai target lawan akan 

semakin meningkat. 21  Oleh karena itu, apabila suatu negara melakukan 

peningkatan militer melalui uji coba ICBM maka akan sulit untuk membedakan 

tindakan tersebut sebagai bentuk defensif atau ofensif. 

Apabila membandingkan kemampuan dalam menghancurkan target antara 

ICBM yang berbasis di darat (land-based) dengan SLBM yang berbasis di laut (sea-

based), ICBM jauh lebih unggul sebab SLBM bukan senjata utama untuk 

menyerang SLBM lawan sehingga tingkat akurasinya lebih rendah. Meski 

demikian, suatu negara dapat menggunakan SLBM untuk menyerang kapal selam 

lawan dengan syarat menambahkan kemampuan perang anti kapal selam (anti-

                                                             
19 Ibid., hal. 207. 
20 Ibid. 
21 Ibid., hal. 206. 
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submarine warfare capability) pada SLBM yang dikembangkan. Apabila suatu 

negara tidak mengembangkan sistem tersebut, maka SLBM yang dimiliki hanya 

sebagai senjata pertahanan atau defensif.22 

Ketika India melakukan uji coba rudal kapal selam yang bernama K-4 tahun 

2014, tidak muncul respon dari Pakistan. 23 Hal tersebut disebabkan oleh jenis rudal 

yang diuji coba termasuk kategori senjata defensif murni, sehingga Pakistan tidak 

mempersepsikan uji coba tersebut sebagai ancaman atau tindakan provokatif. 

Dengan kata lain, dilema keamanan tidak terjadi sehingga Pakistan tidak 

memberikan reaksi terhadap tindakan India. Apabila dibandingkan dengan uji coba 

sejak tahun 1998-2011, rudal yang diluncurkan India memiliki kapabilitas 

menyerang dengan kemampuan mengangkut hulu ledak nuklir (termasuk senjata 

pemusnah massal) sehingga mengancam keamanan Pakistan dan memicu 

perlombaan senjata antara kedua negara sejak tahun 1998. 

Namun demikian, kepemilikan ICBM India yang ditunjukkan melalui uji 

coba rudal Agni-5 pada 19 April 2012 mengakibatkan munculnya perspektif 

berbeda dari Pakistan. Hal tersebut disebabkan oleh keterlibatan kedua negara 

dalam perlombaan senjata. Menurut Jervis, perlombaan senjata menyebabkan 

negara melakukan kesalahan persepsi dengan menganggap tindakan negara lain 

sebagai permusuhan. 24  Pakistan menilai bahwa uji coba Agni-5 merupakan 

ancaman yang mampu mengurangi keamanan Pakistan di kawasan Asia Selatan. 

Hal ini disebabkan oleh jenis rudal Agni-5 termasuk dalam kategori senjata 

                                                             
22 Ibid., hal. 207. 
23  Global Security, Indian Missile Programs, diakses dalam 
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/india/missile.htm (14/04/2017, 21:17 WIB) 
24 Robert Jervis, Hypotheses on Misperception, Op. Cit. 

http://www.globalsecurity.org/wmd/world/india/missile.htm
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pemusnah massal yang bersifat ofensif (retaliatory weapons) maupun defensif 

(non-first strike weapons) sehingga sulit untuk membedakan aksi tersebut sebagai 

tindakan defensif atau ofensif. 

Oleh karena itu, uji coba India terhadap rudal Agni-5 yang tergolong kategori 

senjata ofensif maupun defensif, dipersepsikan sebagai ancaman dan tindakan 

permusuhan oleh Pakistan. Akibat uji coba tersebut, Pakistan berada dalam kondisi 

dilema keamanan dan dihadapkan pada pertimbangan pilihan bertahan atau 

menyerang yang paling menguntungkan untuk dilakukan sebagai bentuk reaksi 

terhadap uji coba ICBM India yang dirasa mengancam. 

 

3.2.2 Letak Geografis dan Hubungan India-Pakistan 

India merupakan central-core dari kawasan Asia Selatan baik secara fisik 

(luas wilayah) maupun kebudayaan. Negara-negara lain yaitu Pakistan, Bangladesh, 

Nepal, Sri Lanka, Bhutan, dan Maldives membentuk peripheral region yang telah 

dipengaruhi secara historis dan politis oleh India.25 Adapun luas wilayah India 

mencapai 3.287.606 km2 dengan jumlah populasi tahun 2012 sekitar 1.263.000.000 

jiwa. 26  Bagian timur hingga tenggara India berbatasan dengan Teluk Bengal, 

sementara pada bagian timur laut berbatasan dengan Bangladesh dan Nepal. Bagian 

utara membentang pegunungan himalaya hingga Karakoram, serta bagian barat 

hingga barat daya berbatasan langsung dengan Laut Arab dan Pakistan.27 

                                                             
25 Nitasha Malhotra, South Asia-Political and Economic Region, The Association for Geographical 
Studies, Kamala Nehru College, University of Delhi, hal. 1. 
26  Richard Boehm, 2008, Unit 8: South Asia-Country Profiles, South Asia Textbook, Glencoe 
McGraw-Hill Publisher, ISBN-13: 978-0078783807, hal. 564. 
27  Robert D. Kaplan, 2010, South Asia’s Geography of Conflict, Washington: Center for New 
American Security, hal. 4. 
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Sementara itu, wilayah Pakistan terletak di barat daya Asia Selatan yang 

berbatasan langsung dengan Iran di bagian barat, berbatasan dengan Afghanistan di 

bagian barat laut, bagian timur laut berbatasan dengan Cina, batas bagian selatan 

adalah Laut Arab, dan di bagian Timur berbatasan dengan India yang hanya 

dipisahkan oleh padang pasir dengan luas 140.914 km2.28 Luas wilayah Pakistan 

796.101 km2 dengan jumlah penduduk tahun 2012 sekitar 177.900.000 jiwa.29 

Pakistan yang semula termasuk bagian dari integrasi India memilih untuk 

memisahkan diri yang disebabkan oleh dominasi umat Hindu dalam sistem politik 

dan pemerintahan India.30 Hingga kemudian Pakistan membentuk negara Republik 

berbasis Islam dengan berpegang pada prinsip Two Nation Theory.31 Pemisahan 

Pakistan dari India tidak serta merta mengindikasikan bahwa kedua negara tersebut 

terbebas dari konflik. Sejarah mencatat, India dan Pakistan telah terlibat dalam 

empat kali peperangan, dimulai dari perang tahun 1947, 1965, 1971, dan perang 

Kargil pada tahun 1999 yang mengakibatkan wilayah Pakistan berkurang, Kargil 

berhasil direbut oleh India, dan diplomatik Pakistan terisolasi.32 

Sejak Pakistan melepaskan diri dari India, kedua negara tersebut terlibat 

dalam perebutan wilayah Kashmir yang berada di bagian utara, hingga akhirnya 

dibentuk Line of Control sepanjang 770 km, garis tersebut merupakan batas wilayah 

                                                             
28 Peter Blood, ed., 1994, Pakistan: A Country Study, Washington: GPO for the Library of Congress, 
diakses dalam http://countrystudies.us/pakistan/23.htm (22/04/2016, 08:32 WIB) 
29 Richard Boehm, Op. Cit. 
30 Adil Khan, 2009, An Analysis of the Role of National Identity Upon Democratic Development in 
Pakistan, Thesis, Department of Political Science, Haverford College, hal. 39. 
31 Dalam Two Nation Theory, agama didefinisikan sebagai bangsa. Ali Jinnah menyatakan bahwa 
terdapat dua bangsa di India yaitu bangsa Hindu dan Muslim. 
32 Yasir M. Hadi, Latar Belakang, Proses, dari Konflik antara India dengan Pakistan Sampai Saat 
Ini, diakses dalam http://pensa-sb.info/wp-content/uploads/2011/01/LATAR-BELAKANG-
PROSES-DARI-KONFLIK.pdf (22/04/2016, 08:56 WIB) 

http://countrystudies.us/pakistan/23.htm
http://pensa-sb.info/wp-content/uploads/2011/01/LATAR-BELAKANG-PROSES-DARI-KONFLIK.pdf
http://pensa-sb.info/wp-content/uploads/2011/01/LATAR-BELAKANG-PROSES-DARI-KONFLIK.pdf
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India dan Pakistan di Kashmir. 33  Jalur gencatan senjata antara India-Pakistan 

membentang dari Karakoram di bagian barat melewati bagian timur laut Lahore 

sepanjang 130 km, berlanjut ke selatan sepanjang 1280 km. Adapun perbatasan 

bagian selatan tidak terlalu diperdebatkan sebab terdapat padang pasir di provinsi 

Sindh serta dataran garam Rann of Kutch, hingga pada perbatasan akhir kedua 

negara diperjelas melalui garis sepanjang 1143 km yang membentang dari barat 

hingga mencapai Laut Arab.34 

 
Gambar 3.1 Perbatasan India-Pakistan35 

                                                             
33 Peter Blood, Loc. Cit. 
34 Ibid. 
35 Ankita Kanse, What is the Difference between the International Border and LOC between India 
and Pakistan?, Oktober 2014, diakses dalam https://www.quora.com/What-is-the-difference-
between-the-International-Border-and-LOC-between-Indian-and-Pakistan (24/07/2017, 09:54 WIB) 

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-the-International-Border-and-LOC-between-Indian-and-Pakistan
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-the-International-Border-and-LOC-between-Indian-and-Pakistan
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Line of Control disepakati dalam Simla Agreement pada 2 Juli 1972. 

Perjanjian Simla merupakan sejumlah kesepakatan yang ditandatangani oleh 

Perdana Menteri India Indira Gandhi dan Perdana Menteri Pakistan Zulfikar Ali 

Bhutto. Perjanjian tersebut berisi tentang komitmen untuk menyelesaikan sengketa 

secara bilateral dan damai serta upaya membangun hubungan kerjasama antara 

kedua belah pihak. Terdapat tujuh poin perjanjian, salah satunya terkait sengketa 

perbatasan wilayah Kashmir.36 

India dan Pakistan sepakat untuk menarik pasukan masing-masing menuju 

sisi perbatasan internasional (International Border). Selain itu, kedua negara juga 

menyepakati adanya garis kontrol (Line of Control) yang dihasilkan dari gencatan 

senjata pada 17 Desember 1971. Tanpa mengurangi posisi dan mengubah secara 

sepihak, India dan Pakistan berusaha menghormati dan menahan diri agar terhindar 

dari penggunaan kekerasan yang melanggar garis tersebut. 37  Namun dalam 

perkembangannya, pada tahun 1999 terjadi Perang Kargil yang dipicu oleh upaya 

aliansi tentara Pakistan dan pemberontak Kashmir untuk merebut pos tentara India. 

Akibat tindakan tersebut, kepemilikan Pakistan atas wilayah Kashmir semakin 

berkurang dengan hanya menguasai sepertiga bagian, sementara duapertiga bagian 

lain dikuasai oleh India.38 Keterlibatan India dan Pakistan dalam berbagai perang 

menunjukkan bahwa kedua negara yang terletak saling berdekatan tersebut sangat 

rentan terhadap konflik. 

                                                             
36  Simla Agreement July 2, 1972, diakses dalam 
http://www.people.unica.it/annamariabaldussi/files/2015/04/Simla-Agreement-July-2-1972.pdf 
(29/07/2017, 14:20 WIB) 
37 Ibid. 
38 Yasir M. Hadi, Loc. Cit. 

http://www.people.unica.it/annamariabaldussi/files/2015/04/Simla-Agreement-July-2-1972.pdf
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Berdasarkan asumsi Robert Jervis dalam menjelaskan teori security dilemma, 

letak geografis tanpa adanya buffer zones seperti laut, sungai besar, dan pegunungan, 

mampu menyebabkan salah satu negara berada dalam kondisi dilema keamanan 

apabila terdapat peningkatan keamanan yang dilakukan oleh negara lain.39 Jervis 

juga menyebutkan; 

“When states are separated by barriers that produce these effects, the 
security dilemma is eased, since both can have forces adequate for 
defense without being able to attack. Impenetrable barriers would 
actually prevent war; in reality, decision makers have to settle for a 
good deal less.”40 

 
Ketika dua negara yang terlibat konflik dipisahkan oleh zona penghalang 

berdasarkan letak geografisnya, maka salah satu negara yang lebih lemah akan 

terhindar dari efek dilema keamanan. Penghalang tersebut akan memperlambat 

perang yang akan terjadi antara kedua negara sebab keduanya akan lebih 

mengutamakan persiapan pertahanan masing-masing negara dengan meningkatkan 

logistik pertahanan. Robert Jervis memberi contoh yaitu jika terdapat pegunungan 

atau hutan lebat yang membatasi dua wilayah, maka negara akan lebih mudah untuk 

menerapkan teknik gerilya sebagai bentuk pertahanan dengan memanfaatkan 

pegunungan atau hutan lebat tersebut.41 

Adapun letak geografis India dan Pakistan saling berdekatan tanpa adanya 

zona penghalang yang jelas. Kedua negara tersebut hanya dipisahkan oleh padang 

pasir dengan luas 140.914 km2 untuk perbatasan di bagian selatan dan Line of 

Control untuk perbatasan di bagian utara sekaligus mengatur pembagian wilayah 

                                                             
39 Robert Jervis, Cooperation Under The Security Dilemma, Op. Cit., hal. 194 et. Seq. 
40 Ibid., hal. 194. 
41 Ibid. 
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Kashmir yang sejak lama diperebutkan. 42  Tidak adanya zona penghalang serta 

adanya sengketa perbatasan, mampu mengakibatkan suatu negara berada dalam 

kondisi dilema keamanan, khususnya negara yang lebih lemah, apabila negara yang 

lebih kuat meningkatkan keamanan. Negara tidak hanya berfokus pada postur 

pertahanan, tetapi juga berfokus pada postur penyerangan untuk meningkatkan 

kekuatan negara dan mengurangi keamanan negara lain. 

India dan Pakistan telah lama menerapkan sistem pertahanan masing-masing 

di wilayah perbatasan. Namun ketika India meningkatkan keamanan negara dengan 

kepemilikan ICBM yang ditunjukkan melalui uji coba rudal Agni-5 pada tahun 

2012, hal tersebut memberikan dampak bagi keamanan Pakistan. Berikut peta jarak 

lokasi peluncuran rudal India di Pulau Wheeler dengan Islamabad, ibukota Pakistan. 

 
Gambar 3.2 Jarak Antara Pulau Wheeler dan Islamabad43 

                                                             
42 Simla Agreement July 2 1972, Loc. Cit. 
43 Ibid. 
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Uji coba ICBM yang mampu menjangkau jarak 5000-8000 km dilakukan di 

Pulau Wheeler44 yang berjarak ±1996.41 km dari ibukota Pakistan.45 Berdasarkan 

peta diatas, terlihat bahwa ICBM India mampu melampaui wilayah Pakistan dan 

menekan target di Pakistan dengan sangat akurat sebab kemampuan ICBM India 

melebihi jarak antara Pakistan dengan lokasi peluncuran rudal India sehingga 

menimbulkan efek ancaman bagi Pakistan. Selain itu, sebagai negara yang 

berdekatan langsung serta negara yang terlibat berbagai konflik dengan India 

khususnya perlombaan senjata, segala bentuk tindakan peningkatan kekuatan yang 

dilakukan India akan dipersepsikan sebagai ancaman dan permusuhan oleh 

Pakistan. Peningkatan India yang dianggap mengancam mampu mengurangi 

keamanan Pakistan dan menempatkan Pakistan dalam kondisi dilema keamanan. 

  

                                                             
44 Eric Auner, India Announces Successful Agni-5 Test, Arms Control Association, Mei 2012, 
diakses dalam 
https://www.armscontrol.org/act/2012_05/India_Announces_Successful_Agni_5_Test 
(06/08/2017 12:17 WIB) 
45 Distance From Odisha to Islamabad, diakses dalam http://www.distancefromto.net/ (28/08/2017, 
11:35 WIB) 

https://www.armscontrol.org/act/2012_05/India_Announces_Successful_Agni_5_Test
http://www.distancefromto.net/
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3.3 Analisa Pertimbangan Uji Coba Rudal Pakistan Tahun 2012 

Adapun pertimbangan untuk memberikan reaksi terhadap uji coba India yang 

dipersepsikan sebagai ancaman oleh Pakistan dapat dijelaskan melalui teori Robert 

Jervis yaitu teori Security Dilemma. Robert Jervis menggambarkan kondisi negara 

melalui matriks empat dunia (four worlds). Berdasarkan kasus yang terjadi antara 

India dan Pakistan dalam persaingan uji coba rudal hulu ledak nuklir pada tahun 

2012, kondisi yang berlaku adalah Negara Kedua (Second World) yaitu Security 

Dilemma atau dilema keamanan. 

Melalui matriks empat dunia, terlihat bahwa ketika suatu negara mengalami 

dilema keamanan, pilihan tindakan yang paling menguntungkan untuk dilakukan 

adalah pilihan tindakan bertahan (defensive has the advantage). 46  Hal ini 

disebabkan oleh postur menyerang lebih sulit dilakukan daripada postur bertahan 

karena negara harus memperhitungkan beberapa hal, seperti; jumlah kerugian atas 

kehancuran yang dialami dan seberapa besar asuransi yang harus dibayar ketika 

melakukan penyerangan sebagai bentuk reaksi.47 Robert Jervis menyebutkan; 

“When defense has the advantage, the forces deployed by a status quo 
power will increase its security more than they decrease the 
adversary’s security. Both states will achieve reasonable levels of 
security from action and reaction cycles, and arms race will peter 
out.”48 

 
Postur pertahanan yang dinilai lebih menguntungkan mengindikasikan bahwa 

negara dapat mempertahankan keamanan melalui senjata yang memiliki 

                                                             
46 Robert Jervis, Cooperation Under The Security Dilemma, Op. Cit., hal. 212 et. Seq. 
47 Ibid., hal. 208. 
48  Charles L. Glaser, The Security Dilemma Revisited, Journal of World Politics, Fiftieth 
Anniversary Special Issue, Vol. 50, No.1, October 1997, hal. 185. 
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kemampuan lebih rendah dibandingkan dengan senjata negara lawan.49 Hal tersebut 

memang tidak memberikan efek ancaman terhadap negara lawan. Namun, kekuatan 

negara yang merasa terancam akan meningkat dengan tidak mengurangi keamanan 

negara lawan, sehingga kedua negara akan mencapai tingkat keamanan yang 

stabil.50 Menurut Robert Jervis, penggunaan senjata negara diperbolehkan apabila 

persenjataan tersebut rentan untuk diserang oleh negara lain, dalam hal ini bom dan 

rudal.51 

Berdasarkan hal tersebut, beberapa rudal yang diluncurkan Pakistan 

merupakan senjata yang sangat rentan untuk diserang sebab kemampuan rudal 

Pakistan tidak setara dengan kemampuan rudal ICBM India. Meskipun tidak 

memengaruhi keamanan India, namun keamanan Pakistan dapat meningkat dengan 

menerapkan postur bertahan sehingga India dan Pakistan mencapai tingkat 

keamananan yang stabil. Selain itu, negara mengembangkan berbagai teknologi 

persenjataan dengan tujuan untuk memberikan kekuatan yang lebih besar serta 

sebagai strategi pertahanan.52 Oleh karena itu, Pakistan melakukan beberapa uji 

coba rudal pasca keberhasilan uji coba ICBM India pada tahun 2012 sebagai postur 

pertahanan untuk menyikapi tindakan India yang dianggap mengancam. 

Upaya penerapan postur bertahan Pakistan juga terlihat dari data yang 

disebutkan oleh SPD terkait anggaran pertahanan Pakistan. Sekitar 10% dari 

anggaran militer Pakistan digunakan untuk mendukung pengembangan senjata 

                                                             
49 Robert Jervis, Cooperation Under The Security Dilemma, Op. Cit., hal. 213. 
50 Ibid. 
51 Ibid., hal. 196. 
52 Ibid., hal. 182. 
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nuklir Pakistan.53 Pakistan menerapkan strategi seperti tidak memasukkan dana 

pensiunan militer dalam anggaran pertahanan. Hal tersebut bertujuan agar anggaran 

pertahanan Pakistan dapat teralokasi dengan tepat dan mampu mendanai beberapa 

aktivitas lain seperti pengembangan senjata nuklir.54 Menurut para analis SPD, 

anggaran untuk senjata nuklir akan terus meningkat dalam beberapa tahun 

berikutnya yaitu sekitar 10-30% dari total anggaran pertahanan Pakistan.55  

                                                             
53 Shane Mason, 2016, Military Budgets in India and Pakistan: Trajectories, Priorities, and Risks, 
Washington: Stimson Center, hal. 32. 
54 Ibid., hal. 22. 
55  Asim Bashir Khan, The Price of Nonconventional Security, Carnegie Endowment for 
International Peace, 30 Juni 2016, diakses dalam http://carnegieendowment.org/2016/06/29/price-
of-nonconventional-security-pub-63914 (29/07/2017, 13:12 WIB) 

http://carnegieendowment.org/2016/06/29/price-of-nonconventional-security-pub-63914
http://carnegieendowment.org/2016/06/29/price-of-nonconventional-security-pub-63914
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3.4 Aksi-Reaksi Antara India-Pakistan Dalam Uji Coba Nuklir dan Rudal 

Mengacu pada asumsi Robert Jervis bahwa ketika negara terlibat dalam 

perlombaan senjata memicu terbentuknya kesalahan persepsi (misperceptions) dan 

permusuhan (hostility) dengan negara lain dianggap mengancam, 56  hal tersebut 

berkaitan dengan asumsi Barry Buzan terkait model Aksi-Reaksi. Buzan 

menyebutkan upaya peningkatan kekuatan suatu negara dianggap sebagai ancaman 

sehingga memicu negara lain untuk ikut melakukan peningkatan kekuatan sebagai 

bentuk reaksi. 57  Buzan juga menekankan bahwa apabila salah satu negara 

melakukan perubahan pada sistem pertahanan baik defensif atau ofensif, maka hal 

tersebut dipersepsikan sebagai tanda permusuhan (hostile) atau ancaman bagi 

negara lain.58 Adapun aksi-reaksi yang terjadi pada tahun 2012 dapat digambarkan 

melalui flow chart berikut; 

Gambar 3.3 Pola Aksi-Reaksi India Pakistan dalam Uji Coba Rudal Tahun 2012 

                                                             
56 Robert Jervis, Hypotheses on Misperception, Op. Cit., hal. 475 et. Seqq. 
57 Barry Buzan and Eric Herring, 1998, The Arms Dynamic in World Politics, London: Lynee 
Reinner Publishers, hal. 83. 
58 Barry Buzan, New Patterns of Global Security in The Twenty-First Century, Journal of Royal 
Institute of International Affairs 1994, Vol. 67, No. 63, Juli 1991, International Affairs, hal. 432. 
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Uji coba di tahun 2012, kedua negara meluncurkan rudal hulu ledak nuklir di 

bulan yang sama dengan toleransi waktu enam hari dan kurang lebih satu bulan. 

Peningkatan kekuatan India yang ditunjukkan melalui uji coba ICBM Agni-5 pada 

tahun 2012, selain dipersepsikan sebagai ancaman dan tindakan provokatif oleh 

Pakistan, hal tersebut juga dianggap sebagai tanda permusuhan. Adanya tanda 

permusuhan dari India di tahun 2012 mampu memicu Pakistan untuk merespon 

dengan melakukan hal yang sama selang enam hari dan satu bulan pasca aksi India, 

yaitu melakukan uji coba rudal hulu ledak nuklir yang mampu menjangkau India. 

Menurut Buzan, tanda permusuhan merupakan penanda konflik dalam suatu pola 

permusuhan (The Pattern of Hostility) yang telah terbentuk antara dua negara yang 

bersaing.59 

Adapun persaingan antara India dan Pakistan yang terjadi pada tahun 2012 

merupakan bagian dari pola permusuhan dalam uji coba nuklir yang terbentuk sejak 

tahun 1998. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Talat Masood, Pakistan 

Defense Analyst and Retired Army, bahwa aksi-reaksi antara India dan Pakistan 

telah berlangsung dalam beberapa tahun sejak uji coba nuklir yang dilakukan kedua 

negara pada tahun 1998. Menurut Masood, “The tests by Pakistan and India follow 

each other to show their programs are robust.” Pendapat tersebut menunjukkan 

bahwa baik India maupun Pakistan ingin saling menunjukkan perkembangan 

program nuklir masing-masing untuk menunjukkan peningkatan kekuatan negara.60 

                                                             
59 Barry Buzan and Gowher Rizvi and Rosemary Foot, 1986, South Asian Insecurity and The Great 
Powers, United States: Palgrav Macmillan, hal. 25. 
60 Al-Jazeera Media Network, Pakistan Conducts Ballistic Missile Test, 25 April 2012, diakses 
dalam http://www.aljazeera.com/news/asia/2012/04/201242545255746331.html (17/05/2017, 
22:37 WIB) 

http://www.aljazeera.com/news/asia/2012/04/201242545255746331.html
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India melakukan tiga kali uji coba nuklir pada 11 Mei 1998 dalam program 

Shakti-I, Shakti-II, dan Shakti-III. Dua hari berikutnya yaitu pada 13 Mei 1998 

India kembali melakukan dua kali uji coba nuklir dalam Shakti-IV dan Shakti-V.61 

Pasca uji coba peledakan nuklir, pada 14 Mei 1998 Perdana Menteri India, Atal 

Behari Vajpayee, menyatakan “India is now a nuclear weapons state. We have the 

capacity for a big bomb now. Ours will never be weapons of agression”.62 

Hal tersebut menimbulkan ketegangan Internasional dan muncul kecaman 

dari berbagai pihak. Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, menghimbau Pakistan 

untuk tidak merespon aksi India agar tidak menimbulkan perlombaan senjata (arms 

race) di kawasan.63 Sanksi ekonomi langsung diberikan pada India melalui pidato 

Presiden yang menyatakan “...in accordance with U.S. law, I have decided to 

impose economic sanctions against India”.64 

Namun uji coba nuklir India memicu Pakistan melakukan hal yang sama. 

Pakistan yang sebelumnya telah melakukan pengembangan senjata nuklir akhirnya 

memiliki kesiapan dan keberanian untuk memberikan balasan atas aksi uji coba 

nuklir India. Melalui lima kali uji coba nuklir pada 28 Mei 1998 dan satu kali uji 

coba nuklir pada 31 Mei 1998,65 Pakistan berupaya untuk mengimbangi kekuatan 

India sekaligus menunjukkan kapabilitas Pakistan sebagai pesaing India di kawasan. 

                                                             
61  Strategic Security Project, Nuclear Weapons, November 2002, diakses dalam 
http://www.fas.org/nuke/guide/india/nuke/ (25/04/2016, 20:34 WIB) 
62 Associated Press The Nuclear Weapon Archive, India’s Nuclear Weapons Program: Operation 
Shakti 1998, 30 Maret 2001, diakses dalam 
http://www.nuclearweaponarchive.org/India/IndiaShakti.html (30/04/2017, 11:32 WIB) 
63  CNN Interactive, U.S. Imposes Sanctions on India: Clinton Urges Pakistan Show Nuclear 
Restraint, Mei 1998, diakses dalam http://www.edition.cnn.com/WORLD/asiapcf/9805/13/india.us/ 
(30/04/2017, 12:41 WIB) 
64 Ibid. 
65  Federation of American Scientists, Pakistan Nuclear Weapons-A Chronology, 03 Juni 1998, 
diakses dalam http://www.fas.org/nuke/guide/pakistan/nuke/chron.htm (25/04/2016, 20:39 WIB) 

http://www.fas.org/nuke/guide/india/nuke/
http://www.nuclearweaponarchive.org/India/IndiaShakti.html
http://www.edition.cnn.com/WORLD/asiapcf/9805/13/india.us/
http://www.fas.org/nuke/guide/pakistan/nuke/chron.htm
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Perdana Menteri Pakistan tahun 1998, Nawaz Sharif, menyadari bahwa 

tujuan uji coba nuklir India tahun 1998 adalah untuk memberikan tekanan dan efek 

ancaman yang lebih kuat kepada Pakistan. Oleh karena itu, pada 18 Mei 1998 

Nawaz Syarif menyatakan “Dhamaka kar dein” yang artinya conduct the 

explosion. 66  Para pembuat kebijakan membutuhkan proses panjang dalam 

mempertimbangkan keputusan yang harus diambil yaitu antara tidak memberikan 

reaksi apapun atau justru melakukan uji coba nuklir sebagai bentuk balasan. 

Pada akhirnya, keputusan Pakistan berdasarkan pada pilihan kedua dengan 

alasan keamanan negara merupakan hal terpenting untuk mempertahankan negara 

dari tekanan dan ancaman yang dilakukan negara lain.67 Pada 28 Mei 1998, Perdana 

Menteri Pakistan menyatakan “Today, we have settled a score and have carried out 

five successful nuclear tests”. 68  Reaksi tersebut jauh berbeda dengan reaksi 

Pakistan dalam menanggapi uji coba pertama India tahun 1974 yang hanya dengan 

mengeluarkan pernyataan bahwa Pakistan tidak merasa terintimidasi.69 

Selain itu, pada tahun 1999 persaingan antara India dan Pakistan untuk 

menunjukkan kapabilitas nuklir dipicu oleh tindakan uji coba rudal Agni-2 milik 

India dengan daya jangkau 2000-3500 km pada 11 April 1999. 70  Menteri 

Pertahanan India, menyatakan “We have reached the point of operationalizing of 

                                                             
66 Carey Sublette, Pakistan’s Nuclear Weapons Program: 1998-The Year of Testing, September 
2001, diakses dalam http://www.nuclearweaponarchive.org/Pakistan/PakTests.html (10/04/2017, 
16:08 WIB) 
67  Irmawan Effendi, Kashmir dalam Hubungan India-Pakistan: Perspektif Kebijakan Nuklir 
Pakistan, Latar Belakang, dan Perkembangan Menuju Penyelesaian Konflik, Jurnal Siklus, Vol. 1, 
No. 3, 2005, ISSN 0216-5635, hal. 7 et. Seq. 
68 Carey Sublette, Loc. Cit. 
69 George Perkovich, 1999, India's Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation, Berkeley: 
University of California Press, hal. 185. 
70  Rediff News, Agni-II Successfully Test Fired, 11 April 1999, diakses dalam 
http://www.rediff.com/news/1999/apr/11agni.htm (27/02/2017, 15:10 WB) 

http://www.nuclearweaponarchive.org/Pakistan/PakTests.html
http://www.rediff.com/news/1999/apr/11agni.htm
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Agni as a weapons system. Today’s test also proved the mobile launch capability 

which means it can move in rugged areas with a very compact system”.71 

Pasca aksi India tersebut, Defence Committee of the Cabinet (DCC) 

mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai respon yang harus diberikan 

oleh Pakistan. Pihak DCC mempertimbangkan untuk melakukan uji coba terhadap 

rudal Shaheen-1, Shaheen-2, atau Ghauri-2.72 Hingga akhirnya diputuskan untuk 

meluncurkan rudal Ghauri-2 yang memiliki rentang jarak 2000 km di dekat desa 

Nathwalla dan mendarat di Jiwani pada 14 April 199973 dan meluncurkan rudal 

Shaheen-1 yang mampu menjangkau jarak 750 km pada 15 April 1999. 74 

Berdasarkan reaksi tersebut, terlihat bahwa Pakistan berusaha mengimbangi 

kapabilitas nuklir India dengan mengembangkan jarak jangkau rudal yang setara 

dengan jarak jangkau rudal India, sehingga Pakistan akan mampu menunjukkan 

kapabilitas yang seimbang dengan India apabila India melakukan uji coba rudal.  

Juru bicara Amerika Serikat menyatakan kecewa atas aksi-reaksi yang terjadi 

antara India dan Pakistan sebab menimbulkan ketegangan di kawasan Asia Selatan. 

Amerika Serikat mengharapkan kedua negara mengambil langkah positif dalam 

menyelesaikan masalah sesuai Perjanjian Lahore pada 21 Februari. 75  Amerika 

Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi melalui India-Pakistan Relief Act pada 6 

                                                             
71 Ibid. 
72 James Martin, Pakistan Missile Chronology, NTI (Nuclear Threat Initiative), Working Paper, 
June 2012, CNS (Center for Nonproliferation Studies) at The Monterey Institute of International 
Studies, hal. 63 et. Seq. 
73 Valte, 2008, China-Pakistan Strategic Relations in The Post-Cold War Era, New Delhi: School 
of International Studies Jawaharlal Nehru University, hal. 161. 
74 James Martin, Op. Cit. 
75 David Gollust, US-/Pakistan, Voice of America, Global Security, April 1999, diakses dalam 
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/pakistan/1999/990414-pak10.htm (28/04/2017, 
19:03 WIB) 

http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/pakistan/1999/990414-pak10.htm
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November 1998 yang berisi tentang pelarangan segala bentuk perdagangan antara 

India maupun Pakistan dengan United Stated Export-Import Bank, The Overseas 

Private Investment Corporation, dan The Trade Development Agency.76
 

Sementara itu, akibat uji coba tahun 1999, Amerika Serikat memberlakukan 

Brownback Amandement pada 9 Juni 1999 terkait alokasi anggaran pertahanan 

dalam jangka waktu lima tahun. 77  Namun pasca tragedi 9/11, Amerika Serikat 

mencabut sanksi bagi kedua negara serta mencabut semua sanksi yang telah 

diberikan pada Pakistan terkait pengembangan senjata nuklir.78 Selain itu, Amerika 

Serikat membantu India dalam pengajuan pinjaman pada lembaga keuangan 

Internasional seperti World Bank.79 

Meski demikian, hingga tahun 2012 kedua negara tidak menandatangani 

Nuclear Proliferation Treaty sejak perjanjian tersebut berlaku pada 5 Maret 1970, 

sehingga kedua negara tetap melanjutkan program pengembangan senjata nuklir. 

Persaingan terus berlangsung dari tahun ke tahun dengan intensitas uji coba yang 

berbeda. Hal tersebut terlihat dari grafik peningkatan dan pola aksi-reaksi antara 

India dan Pakistan dalam uji coba nuklir dan rudal dari tahun 1998-2012, sebagai 

berikut; 

                                                             
76 Daniel Morrow and Michael Carriere, The Economic Impacts of The 1998 Sanctions on India and 
Pakistan, Journal of The Nonproliferation Review, Fall 1999, hal. 1, diakses dalam 
https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/morrow64.pdf (28/04/2017, 19:33 WIB) 
77 Ibid., hal. 2. 
78 Alex Wagner, Bush Waives Nuclear-Related Sanctions on India, Pakistan, Arms Control 
Association, Oktober 2001, diakses dalam 
https://www.armscontrol.org/act/2001_10/sanctionsoct01 (28/04/2017, 19:59 WIB) 
79 Ibid. 

https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/morrow64.pdf
https://www.armscontrol.org/act/2001_10/sanctionsoct01
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Grafik 3.1 Intensitas Uji Coba Nuklir dan Rudal India-Pakistan80 

Berdasarkan grafik intensitas uji coba nuklir dan rudal yang telah dilakukan 

India dan Pakistan terlihat bahwa ketika salah satu negara melakukan uji coba, 

maka negara lain melakukan hal yang sama dengan intensitas yang lebih tinggi. 

Ketika India melakukan 5 kali uji coba di tahun 1998, Pakistan melakukan uji coba 

sebanyak 7 kali. Ketika Pakistan melakukan 6 kali uji coba di tahun 2004, India 

melakukan uji coba sebanyak 9 kali. Ketika India melakukan 3 kali uji coba di tahun 

2007, Pakistan melakukan 6 kali uji coba. 

Aksi-reaksi antara India dan Pakistan dalam uji coba nuklir dan rudal yang 

terjadi sejak 1998-2012 mampu membentuk suatu pola. Secara sederhana, pola 

aksi-reaksi tersebut dapat digambarkan melalui flow chart berikut; 

                                                             
80 Diolah dari berdasarkan tabel uji coba nuklir dan rudal India-Pakistan dalam bab 2. 
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Gambar 3.4 Pola Aksi-Reaksi Uji Coba Rudal-Nuklir India dan Pakistan Tahun 1998-2012 

Berdasarkan pola diatas, aksi suatu negara baik yang dipicu oleh India 

maupun Pakistan akan dipersepsikan sebagai tanda permusuhan yang dapat 

mengancam keamanan masing-masing negara. Pemicu aksi-reaksi pada tahun 1999, 

2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2011, 2012 adalah India. Sementara aksi-reaksi pada 

tahun 1998, 2000, 2005, 2006, 2008, 2010 dipicu oleh tindakan Pakistan. 

Adapun toleransi waktu di tahun 1998 hanya berselang lima belas hari dan di 

tahun 1999 hanya berselang tiga hari. Rata-rata toleransi waktu paling lama dari 

aksi satu negara sejak tahun 2000-2011 hanya berselang satu tahun, sementara 

toleransi waktu paling dekat berselang satu bulan. Toleransi waktu di tahun 2012 

hanya berselang enam hari, sehingga menunjukkan bahwa pola retaliasi tahun 2012 

semakin pendek jika dibandingkan tahun 2000-2011. 

Mengacu pada argumen Robert Jervis, Barry Buzan, dan aksi-reaksi dalam 

uji coba nuklir dan rudal yang telah dilakukan India dan Pakistan sejak 1998-2012, 

maka aksi-reaksi tersebut mampu membentuk pola permusuhan antara India dan 
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Pakistan dalam persaingan atau perlombaan peningkatan kapabilitas negara melalui 

senjata nuklir. Sehingga apabila di tahun berikutnya salah satu negara melakukan 

uji coba, maka dapat memicu negara lain melakukan hal yang sama sebab uji coba 

tersebut dipersepsikan sebagai tanda permusuhan. Aksi-reaksi tersebut merupakan 

bagian dari pola permusuhan antara India dan Pakistan dalam persaingan kekuatan 

senjata nuklir. 


