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ini tetapi juga mengajarkan penulis secara tidak langsung tentang attitude, mental, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Asia menjadi kawasan yang sangat strategis untuk diabaikan begitu saja 

oleh India. Apalagi dengan kondisi kawasan Asia Selatan yang kurang akan 

integrasi satu sama lain,
1
 dan tragedi perang teluk (gulf) pada tahun 1991 yang 

meyebabkn krisis keamanan dan ekonomi di India pada saat itu
2
. Selain perang 

teluk, runtuhnya Uni Soviet menjadi salah satu penyebab utama turunnya 

perekeonomian India. Sehingga untuk mengatasi terpuruknya kondisi internal 

kawasan Asia Selatan serta Eropa timur yang menjadi pilar ekonomi India pada 

saat itu. India mengeluarkan strategi power projection, yang dimana merupakan 

sebuah strategi yang befokus kepada neighbourhood expanding atau perluasan 

hubungan bertetangga dengan negara yang berada di kawasan lain
3
. 

 Sehingga dapat dikatakan, srategi power proejction India merupakan 

umbrealla strategy yang menaungi berbagai kebijakan luar negeri India. Karena 

melalui strategi ini, India berusaha melihat berbagai kesempatan kerjasama dan 

mempererangat hubungan antar negara baik yang berada di wilayah timur, barat, 

utara, selatan, dari wilayah India sendiri. Dalam implementasi dari strategi ini, 

                                                           
1
 Malhotra Achal. 2014. India’s relationship with its neighbours: Conflict and Cooperation. 

India’s Ministry of External Affairs: http://www.mea.gov.in/conflit-cooperation.htm 

diakses pada 5 Februari 2016  
2
 Rajendram Daniella. 2014. India’s new Asia Pacific Strategy: Modi acts East. Lowy institute: 

http://www.lowyinstitute.org/files/indias-new-asia-pacific-strategy-modi-acts-east.pdf 

diakses pada 5 Februari 2016 
3
 David Scott. 2009. India’s “Extended Neighbourhood” Concept: Power Projection for a Reising 

Power. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14736480902901038?src=recsys diakses 
pada 26 Januari 2017 

http://www.mea.gov.in/conflit-cooperation.htm
http://www.lowyinstitute.org/files/indias-new-asia-pacific-strategy-modi-acts-east.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14736480902901038?src=recsys
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India berofokus kepada wilayah dan negara-negara tertentu, serta fokus sektor 

kerjasama tertentu sesuai dengan karakteristik dari wilayahnya
4
. 

Keberadaan kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, wilayah ini terlihat 

sangat potensial untuk mendapatkan perhatian khusus dari India sebagai bentuk 

target wilayah power projection pertam dari India. Pada tahun 1991, dibawah 

pemerintahan Perdana Menteri India, Narashimma Rao, dikeluarkanlah sebuah 

kebijakan luar negeri yang bernama Look East Policy. Kebijakan luar negeri ini 

merupakan sebuah inisiatif yang dikeluarkan paska Perang Dingin dan menjadi 

sebuah kebijakan yang sangat penting bagi India, sebagai bentuk kebijakan yang 

dihasilkan dari turunan dari strategi power projection India
5
.   

Kebijakan luar negeri ini tidak memiliki sebuah white paper namun 

berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Prof. Mahendra Gufar dibawah Foreign 

Policy Research Centre (New Delhi), kebijakan Look East Policy telah secara 

resmi diumumkan oleh Perdana Mentri Narashima Rao sebagai sebuah kebijakan 

untuk membangun perekonomian India, proses pembuatan kebijakan ini dibantu 

oleh Manmohan Singh yang merupakan Mentri Ekonomi India pada saat itu
6
. 

Selain itu pernyataan mengenai Look East Policy sebagai sebuah forieng policy 

resmi India, dinyatakan dalam pidato Foreign Secretary India pada 10th BCIM 

meeting tahun 2011 sebagai berikut
7
: 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Sundarm A. 2013. Look East Policy. International Journal of Advancements in Research and 

Technology. Vol 2.: http://www.ijoart.org/docs/Look-East-Policy.pdf. diakses pada 5 

Februari 2016 
6
 Mahendra Gaur. 2011. FPRC Journal Focus: Look East Policy India. Hal. 86 

https://yadusingh.files.wordpress.com/2011/11/lep-fprc-journal.pdf diakses pada 18 Juli 

2016 
7
 Ranjai Mathai. 2012. Speech by Foreign Secretary on India’s Look East Policy at the 10th 

meeting of the BCMI (Bangladesh, China, India, Myanmar) Cooperation Forum. Ministry 

http://www.ijoart.org/docs/Look-East-Policy.pdf
https://yadusingh.files.wordpress.com/2011/11/lep-fprc-journal.pdf


15 
 

“We embarked on a ‘Look-East’ policy in 1992. This foreign policy initiative had 

a domestic dimension based on the economic restructuring and reform program 

that we had commenced in July 1991...”  

 

Look East Policy adalah sebuah kebijakan yang mengharuskan India untuk 

mulai menjalin kerjasama yang lebih serius lagi dengan negara-negara di luar 

wilayahnya untuk bekerjasama baik dalam bidang ekonomi, politik, dan 

khususnya keamanan. Wilayah yang dimaksud di sini adalah wilayah Asia 

Tenggara. Menurut Manmohan Singh, Perdana Menteri India ke-13, Look East 

Policy bukan sekedar sebuah kebijakan ekonomi ke luar, tetapi juga merupakan 

sebuah strategi untuk merubah keududukan India dalam dinamika global
8
. Pada 

penelitian ini, penulis berfokus pada masa pemerintahan Perdana Menteri India 

ke-13, yaitu Manmohan Singh, karena Manmohan merupakan salah satu 

penggagas dari terbentuknya Look East Policy, serta masa pemerintahan 

Manmohan sebanyak dua periode jabatan, sehingga akan sangat membantu dalam 

menganalisa implementasi dari kebijakan ini.  

 Berbicara mengenai kondisi internal kawasan Asia Selatan, hal ini 

menjadi salah satu alasan bagi India untuk melihat kesempatan di luar wilayahnya. 

India dan negara tetangga di kawasannya tidak memiliki hubungan yang cukup 

baik. Negara-negara kawasan Asia Selatan yang tergabung dalam South Asian 

Association for Regional Coorporation (SAARC), dapat dikatakan sebagai salah 

satu organisasi kawasan yang kurang integrasi antar anggotanya, bahkan untuk 

membentuk organisasi kawasan ini membutuhkan proses selama delapan tahun. 

                                                                                                                                                               
of External Affair: http://www.mea.gov.in/Speeches-

Statements.htm?dtl/18855/Speech+by+Foreign+secretary+on+Indias+Look+East+Policy+a

t+the+10th+Meeting+of+the+BCIM+Bangladesh+China+India+Myanmar+Cooperation+F

orum diakses pada 18 Juli 2016 
8
 Op. Cit, Mahendra Gaur 

http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/18855/Speech+by+Foreign+secretary+on+Indias+Look+East+Policy+at+the+10th+Meeting+of+the+BCIM+Bangladesh+China+India+Myanmar+Cooperation+Forum
http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/18855/Speech+by+Foreign+secretary+on+Indias+Look+East+Policy+at+the+10th+Meeting+of+the+BCIM+Bangladesh+China+India+Myanmar+Cooperation+Forum
http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/18855/Speech+by+Foreign+secretary+on+Indias+Look+East+Policy+at+the+10th+Meeting+of+the+BCIM+Bangladesh+China+India+Myanmar+Cooperation+Forum
http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/18855/Speech+by+Foreign+secretary+on+Indias+Look+East+Policy+at+the+10th+Meeting+of+the+BCIM+Bangladesh+China+India+Myanmar+Cooperation+Forum
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Berdasarkan sejarah paska koloninal, perang antar negara bahkan sipil sempat 

terjadi di kawasan ini. Asia Selatan bahkan turut menjadi saksi dari pergerakan 

liberalisme, persaingan nuklir dan militer, pemberontakan, terorisme, dan gerakan 

para ekstrimis yang mengatas namakan agama
9
. Sehingga dengan kondisi yang 

seperti ini, akan sangat menyulitkan bagi India untuk membangun kerjasama yang 

erat dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan. Negara yang menjadi fokus 

India dalam menerapkan Look East Policy ini adalah negara-negara Asia 

Tenggara. 

India dalam mengimplementasikan Look East Policy, sebenarnya dibagi 

dalam dua fase kerjasama yang berbeda, pertama adalah ekonomi dan yang kedua 

adalah kemanan. Strategi India adalah pertama mendekatkan diri dengan 

menawarkan kerja sama ekonomi, setelah kerjasama ini berhasil maka akan 

dilanjutkan dengan kerjasama keamanan. Momentum terbesar yang membuat 

India mendekatkan diri kepada negara-negara Asia Tenggara untuk merperat 

kerjasama keamanannya adalah ketika terjadi tragedi 9/11. Setelah kejadian 

teorisme 9/11 tersebut, Asia Selatan ditetapkan sebagai kawasan yang harus 

paling siaga kedua dalam menghadapi terorisme. Sehingga pada 2001 diadakan 

pertemuan pemimpin negara antara India dan ASEAN di Brunei Darussalam. 

Pada pertemuan tersebut, Mentri Luar Negeri India menyampaikan pidatonya 

yang menyatakan
10

:    

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Jyoti. 2016. India’s Look East Policy: In its second phase. Global Journal of Political Science. 

Vol. 1. No. 1. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:n6OtU-

s5mxkJ:www.ripublication.com/gjps16/gjpsv1n1_01.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id 

diakses pada 15 Juni 2016 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:n6OtU-s5mxkJ:www.ripublication.com/gjps16/gjpsv1n1_01.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:n6OtU-s5mxkJ:www.ripublication.com/gjps16/gjpsv1n1_01.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
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"we now face an unprecedented challenges in the gray threat posed to 

regional and international peace and security by the dark focus of terrorism. As a 

major victim of terrorism herself, India full sports ASEAN's efforts to develop 

bilateral and regional cooperation to combat terrorism. India is ready to work 

together both bilaterally with ASEAN countries and in the India-ASEAN 

framework, to develop practical programmes of cooperation". 

 

Dari pernyataan tersebut telah mampu menunjukkan bahwa teorisme harus 

menjadi fokus keamanan dari India dan ASEAN, dengan cara melakukan 

kerjasama-kersjasama bilateral dan regional untuk melawan terorisme. Pada 

kesempatan itu pula, India menyatakan siap untuk melakukan kerja sama dengan 

negara-negara ASEAN. Pada fase kedua ini, jika berbicara tentang kerjasama 

kemanan juga akan sangat terkait dengan proyeksi kekuatan militer suatu negara. 

Namun berdasarkan sejarahnya, India merupakan negara yang pada mulanya 

sangat menerapkan kebijakan konvensional, dimana India menolak untuk 

menggunakan militer sebagai alat untuk menjalankan kebijakan luar ngerinya, 

khususnya kekuatan militer lautnya. Walaupun angkatan laut merupakan alat 

militer yang paling relevan untuk diarahkan ke luar teritori suatu negara. Hingga 

pada tahun 2007, India akhirnya mengeluarkan kebijakan maritim yang dapat 

mendukung Look Eas Policy India. 

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang dapat dibilang strategis 

untuk melakukan kerjasama militer. Pada pertengahan dekade terakhir ini, negara-

negara di Asia Tenggara sedang berfokus untuk melakukan proses modernisasi 

militer, salah satu alasannya adalah kebangkitan Cina, pertumbuhan ekonomi 

yang cepat di Cina juga membantu mempercepat proses modernisasi militernya. 

Laut Cina Selatan menjadi salah satu jalur proyeksi kekuatan Cina ke arah Asia 

Tenggara. Sejak tahun 1995 – 2015 negara-negara Asia Tenggara terus berusaha 
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meningkatkan kekuatan militer lautnya. Terutama Filipina dan Vietnam yang 

merasakan secara langsung gerakan asertif dari militer Cina.  

Sehingga dengan dimilikinya persamaan fokus antara India dan kawasan 

Asia Tenggara, yaitu pada pengembangan militer khususnya laut atau navy, 

beserta dorongan eksternal yang sama yaitu kebangkitan Cina di Asia. Maka hal 

ini membuat kawasan Asia Tenggara mnejadi sangat strategis
11

. Selain itu jika 

kita melihat perbandingan peringkatan kekuatan militer negara-negara di dunia 

khususnya kawasan Asia Pasifik, menurut data yang diperoleh dari Global Fire 

Power, peringkat kekuatan militer negara-negara di Asia Tenggara terbilang 

cukup bersaing. Indonesia dan Vietnam berada pada sepuluh besar, sementara 

lima negara lainnya termasuk dalam 20 terbaik
12

. 

Sebenarnya jika India ingin menerapkan kebijakan Look East Policy pada 

kawasan Asia Pasifik dan dalam bidang militer atau keamanan, Samudera Hindia 

menjadi bagian yang sangat vital dan strategis. Karena berkaitan dengan kemanan 

India, kita tidak hanya berbicara mengenai konflik antar negara maupun 

kemampuan militer, namun kita juga akan berbicara mengenai energy security. 

Sekitar 70% kebutuhan minyak di India, merupakan hasil import dari luar, yang 

diperkirakan jika tidak mendapatkan pemecahan masalahnya akan terus 

meningkat hingga 85% pada tahun 2020. Selain itu, satu-satunya pintu yang India 

miliki untuk berintegrasi dengan negara Asia selain di kawasannya adalah melalui 

                                                           
11
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Samudera Hindia, selain melalui teritori negara Asia Selatan lainnya
13

. Seperti 

pendapat yang disampaikan oleh Vice Admiral (retd) Premvire Das dalam sebuah 

paper policy hal-4 yang berjudul “Maritime Power: key to India’s Security 

Interests” bahwa
14

: 

“Therefore, as India grows economically maritime secrutiy concerns will 

become increasingly important” 

 

Sehingga menurut Premvire Das peingkatan ekonomi India harus 

berbanding lurus dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kemanan 

maritim, khususnya di Samudera Hindia itu sendiri. Karena memang sudah 

seharusnyalah sea power telah menajdi bagian dari kepentingan nasional dari 

India. Secara potensi alampun, lautan India juga berpotensi untuk menghasilkan 

ladang-ladang minyak dan gas lepas pantai. Sehingga India merasa sangat perlu 

adanya security of energy pada SLOC (Sea Lines of Communication) di daerah 

Samudera Hindia. Oleh sebab itu jika berbicara akan stabilitas dan keamanan 

ekonomi di dalam India bahkan tingkat global, hal ini akan berhubungan langsung 

dengan keamanan laut karena potensi-potensi yang dimilikinya
15

.  

Dinamika internasional lainnya yang berhubungan dengan kemanan India, 

khususnya SLOC di Samudera Hindia adalah kebangkitan Cina di Asia. India dan 

Cina merupakan kekuatan Asia baru bahkan berpotensi untuk menjadi negara 

super power baru di masa depan. Terbukti kedua negara tersebut saat ini 

tergabung dalam BRICS, yaitu negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang 
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sangat pesat. Hubungan antara kedua negara besar di Asia ini memang sangatlah 

kompleks. Walaupun akhir-akhir ini hubungan kedua negara tersebut membaik 

namun bukan berarti sudah tidak ada benih konflik di antara kedua negara ini
16

.  

Jika kita melakukan perbandingan antara pergerakan Cina di Samudera 

Hindia dengan India, sepertinya India kembali kalah dalam mengambil langkah 

awalnya. Terkait dengan krisis sumber minyak yang sempat terjadi di India. Cina 

justru telah membuat sebuah strategi bernama “String of Pearls”. Strategi ini 

berhasil membuat Cina bekerja sama dengan negara di Afrika Timur dan Persia 

untuk membawa hasil dari sumber minyak dan gas ke Cina. Jalur yang dilalui 

adalah jalur laut di Samudera Hindia. Berikut merupakan gambaran jalur laut 

yang dikuasai oleh Cina melalui strategi string of pearls-nya
17

: 

Gambar 1: China’s String of Pearls and India’s port in SLOC 
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    Sumber: Global Balita – The String of Pearls 

 

Dalam menjalankan strateginya tersebut dan mempermudah jalur lautnya, 

Cina telah membangun beberapa pelabuhan di beberapa negara pesisir yang juga 

sedang berkonflik dengan India serta di jalur SLOC. Sea Lane of Communication 

merupakan jalur perdagangan laut global, dan keberadaannya sangatlah strategis 

karena menghubungan pelabuhan-pelabuhan dari banyak negara antar benua. Cina 

juga memiliki kepentingan nasional yang besar terhadap Samudera Hindia 

khususnya pada jalur SLOC ini. Namun India juga telah membangun beberapa 

pelabuhan dan navy base di luar wilayahnya, seperti yang ditunjukkan pada 

gambar di atas. Keberadaan Cina tentunya saat ini semakin menjadi sebuah 

ancaman bagi India, karena Cina telah melakukan pendekatan dan kerja sama 

dengan negara-negara Asia lebih awal sebelum India menerapkan Look East 

Policy
18

. 

Strategi kedua Cina yang juga turut menjadi salah satu penyebab konflik 

adalah Cina masih memberlakukan strategi “Contain India” . Salah satu wujud 

dari strategi ini adalah Cina menjadi pengirim senjata berteknologi baik senjata 

konvensional atau bahkan nuklir ke Pakistan. Bahkan pada bulan Juli 2007, 

Beijing menandatangani sebuah perjanjian perdagangan bebas persenjataan 

dengan Islamabad. Tentunya dengan adanya penjualan senjata dan aliansi militer  

Cina dengan negara-negara yang notabene sedang tidak bersahabat baik dengan 

India seperti halnya Pakistan , Bangladesh, dan Nepal, pastinya hal ini menjadi 

ancaman yang sangat besar bagi India. Tidak cukup dengan hal itu. India juga 
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Special Report: http://www.ipcs.org/pdf_file/issue/SR85-SEARPInterview-Sikri1.pdf. 

diakses pada 06 Februari 2016 

http://www.ipcs.org/pdf_file/issue/SR85-SEARPInterview-Sikri1.pdf


22 
 

cukup merasa iri terhadap status Cina yang memiliki kursi di Perserikatan 

Bangsa-Bangsa sebagai Security Council serta pengakuan resmi sebagai pemilik 

kekuatan nuklir di bawah Nuclear Non-Poliferiaion Treaty
19

. 

Berdasarkan ancaman yang diberikan oleh Cina, maka tidak salah jika 

salah satu alasan India mengeluarkan kebijakan Look East Policy adalah sebagai 

bentuk dari strategi balancing India terhadap kekuatan Cina, dengan cara 

memproyeksikan kekuatannya pada wilayah Asia Tenggara. Berikut merupakan 

gambaran peta geopolitik India yang memproyeksikan kekuatannya di Asia 

Tenggara serta ancaman yang diberikan oleh Cina khususnya di wilayah 

Samudera Hindia dan jalur SLOC
20

: 

Gambar 2: Peta Geopolitik India dan Samudera Hindia 
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Sumber: Revista Militar – Naval Power in India’s Geopolitics 

Berdasarkan peta geopolitik India di atas, Asia Tenggara menjadi salah 

satu fokus wilayah India, selain karena kebangkitan ekonominya, tetapi juga jalur 

SLOC yang melalui kawasan Asia Tenggara. Kebangkitan dari Cina ini dianggap 

tidak hanya mengkhawatirkan bagi India, tetapi juga negara Asia Tenggara 

lainnya. Oleh sebab itu, India melihat hal ini sebagai sebuah potensi untuk 

menjalin kerjasama militer dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, 

sekaligus untuk bekerja sama melindungi SLOC dari dominasi Cina.  

Pada masa kepemimpinan Narashima Rao dan Atal Behari Vajpayee sejak 

tahun 1991-2003, India telah memberikan pergerakan dan perkembangan yang 

sangat baik terhadap implementasi Look East Policy dalam bidang keamanan. 

Untuk memperkuat kerjasama keamanan dalam military power projection, India 

tidak hanya akan berfokus pada SLOC, tetapi juga bentuk power projection 

lainnya, dengan tujuan utama mendekatkan diri dengan negara-negara Asia 

Tenggara dalam bidang kemanan dan militer. Sehingga dalam hal ini penulis akan 

lebih berfokus kepada pola dari pemerintahan India menjalin kerjasama dan 

hubungan yang baik dengan khsusnya negara-negara Asia Tenggara, fokus pada 

masa kepemimpinan Mamohan Singh, sejak tahun 2004 hingga 2014 sebelum 

dikeluarkannya kebijakan Act East Policy oleh Perdana Menteri berikutnya, yaitu 

Narendra Modi.  

Pembahasan Look East Policy ini menjadi sangat menarik, selain karena 

sejarahnya dan pengaruhnya, sebagai foriegn policy paling berpengaruh bagi India, 

namun juga merupakan awal dari terbentuknya Act East Policy yang saat ini 
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sedang diterapkan oleh India. Dalam strategi power projection India ini, penulis 

belum dapat menyimpulkan apakah India cenderung menggunakan soft atau hard 

military power projection. Sehingga pada operasionalisasi penulis akan mencoba 

untuk meneliti kedua jenis tersebut Karena kedua hal tersebut merupakan elemen 

dari military power projection.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana implementasi dari strategi power projection India melalui 

kebijakan Look East Policy di kawasan Asia Tenggara pada Pemerintahan 

Perdana Menteri Manmohan Singh 2004-2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui bentuk proyeksi kekuatan India di kawasan Asia Pasifik 

b.  Mengetahui respon dan strategi yang dilakukan Cina terhadap 

proyeksi kekuatan India di kawasan Asia Pasifik. 

c.  Mengetahui proses dan pola pembentukan kerjasama serta pendekatan 

yang dilakukan oleh India terhadap beberapa negara di Asia Pasifik. 

d.  Mengetahui peluang dan ancaman yang akan diperoleh oleh India 

dalam menanamkan pengaruhnya di Asia Pasifik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat Keilmuan 

a.  Hasil penelitian ini diiharapkan dapat bermanfaat untuk referensi 

kajian ilmu soaial, terutama kajian ilmu hubungan internasional. 

b.  Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih 

lengkap dan terstruktur mengenai pokok permaslaahan yang diteliti. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya, terutama memberikan wawasan dan preposisi bagi para 

peneliti dan para akdemisi Hubungan Internasional. 

 

  1.4.2 Manfaat Praktis 

a.  Diharapkan dapat memberikan sumbangsih penelitian dengan sudut 

pandang baru untuk pengayaan ilmu hubungan internasional, 

khususnya untuk peminatan politik dan keamanan internasional. 

b.  Diharapkan dapat mendapatkan solusi terhadap permasalahan dalam 

fenomena yang terjadi.  

c. Mengetahui dinamika hubungan natar negara yang dapat saling 

mempengaruhi satu sama lain dalam pembuatan kebijakan luar negeri 

beserta implementasinya dalam masing-masing negara. 
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BAB 2 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Studi Terdahulu 

 Penulis disini menggunakan dua refrensi jurnal sebagai bahan rujukan 

untuk studi terdaulu. Dengan memanfaatkan refrensi yang penulis gunakan, 

penulis berharap studi terhadulu ini dapat membantu dalam menjawab pertanyaan 

rumusan masalah. Kemiripan dalam pembahasan tema serta mungkin adanya 

kesamaan dalam penggunaan teori dalam refrensi akan sangat membantu penulis 

dan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk melengkapi tulisan yang telah 

ada sebelumnya. Kemudian rujuakan yang berasal dari studi terhadulu diharapkan 

dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian kedepannya. Sehingga penulis 

tidak hanya berpusat terhadap tema yang diambil juga memperoleh perspektif 

baru dalam melihat kasus tersebut berdasarkan penelitian dari studi terhadulu 

lainnya.   

 Jurnal penelitian pertama yang penulis gunakan sebagai referensi studi 

terdahulu adalah “Australia as a Southern Hemisphere Power” merupakan 

sebuah tulisan dari Benjamin Reilly yang dipublikaskan oleh Australian Strategic 

Policy Institute (ASPI). Dalam tulisan ini menjelaskan mengenai proyeksi 

kekuatan Australia (economy, foreign policy, security) sejauh ini sebagian besar 

berfokus pada kawasan Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Namun pada saat ini 

Australia semakin fokus dalam mengarahkan proyeksi kekuatannya pada wilayah 

Southern Hemisphere yaitu Afrika, Amerika Selatan, kepulauan Indonesia, 
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Antartika, dan  Baratdaya Pasifik dalam bentuk soft power (aid, trade, science, 

sport, education)
21

.  

 Beberapa hal yang melatar belakangi Australia memproyeksikan 

kekuatannya pada wilayah Southern Hemisphere. Pertama, paska perang dunia, 

Australia buka lagi negara dominan dalam hal ekonomi dan keamanan. Negara-

negara di Asia dan kawasan lainnya, khususnya Indonesia menjadi negara yang 

memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dan menyaingi Australia. Militer 

Amerika Serikat sebagai aliansi Australia pun saat ini semakin berkurang 

pengaruhnya di dunia. Kemudian pada kawasan ini, hanya Selandia Baru yang 

termasuk dalam top 10 trade parnership dengan Australia. Sehingga melihat hal 

tersebut, Australia mencari kesempatan dimana Australia dapat menanamkan 

dominasi dan pengaruhnya, yaitu pada kawasan Southern Hemispehere
22

.  

 Dalam tulisan ini juga telah dicantumkan beberapa data pendukung yang 

menunjukkan perubahan proyeksi soft power Australia pada kawasan Southern 

Hemisphere, terbukti distribusi bantuan luar negeri Australia sebagian besar 

mengarah kepada kawasan Amerika Latin dan Afrika. Selain itu Australia juga 

memiliki hubungan perdaganagn yang semakin kuat dengan kedua kawasan 

tersebut. Dalam satu tahun hubungan perdagangan antar kawasan tersebut 

menghasilkan keuntungan hingga $6 milyar, dengan pertumbuhan hingga 12% 

dalam satu tahun. Bentuk soft power lainnya adalah operasi peacekeeping di 

                                                           
21
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bawah PBB yang dilakukan Australia di kawasan Southwest Pacific. Selain 

operasi hot military yang dilakukan di Afrika dan Timur Tengah, terkait 

peacekeeping operations Australia pun menjalankannya di beberapa negara 

Southweast Pacific dengan beberapa misi keamanan internal negara. Sistem Peace 

Building yang dilakukan oleh militer Australia tidak dalam bentuk koersif, tetapi 

lebih pada multifaceted approach
23

. Jenis lainnya dari soft power Australia adalah 

kerjasama keilmuwan dalam bidang antariksa dengan Afrika Selatan, kemudian 

memperluas koneksi antar people to people melalui bantuan pendidikan 

(scholarship) serta memperluas non-commercial air services dari Sydney ke 

negara Souhern Hemisphere lainnya.  

Research position penulis pada studi terhadulu tersebut  terletak pada 

persamaan dalam pengambilan konsep analisa yaitu menggunakan konsep power 

projection. Perbedaannya terletak pada jenis power, dimana dalam tulisan ini 

mengarahkan kepada soft power projection dan sebagian besar non-military 

terkecuali peacekeeping operations. Walaupun jenis proyeksinya berbeda, dari 

tulisan ini dapat memberikan gambaran baru bagi penulis dalam menyajikan 

operasionalisasi konsep, dimana mencantumkan perbandingan data dari tahun 

berbeda atau negara yang berbeda. Sehingga dapat melihat tingkat urgensi dari 

wilayah tersebut sebagai target proyeksi dan jenis proyeksi apa saja yang 

digunakan
24

. 
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 Selain itu sebagai salah satu output dari tulisan ini, penulis juga 

memberikan gambaran atau rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh 

Australia, terkait proyeksi kekuatannya di Australia. Hal ini memberikan 

gambaran penulis dalam menganalisa kebijakan-kebijakan apa saja yang 

dilakukan oleh India dalam menjalankan strategi power projection-nya di Asia 

Tenggara. Apalgi Look East Policy merupakan kebijakan luar negeri induk yang 

mewadahi kebijakan-kebijakan lainnya. Dan dari tulisan ini telah membuktikan 

bahwa power projection suatu negara memang tidak bisa dioperasionalkan dalam 

satu kebijakan saja, tetapi beberapa kebijakan
25

. 

Studi terdahulu yang kedua ditulis oleh Arun Kumar Singh yang berjudul 

“India’s Foregin Policy towards South Asia: Relevance of North Asia”. Studi 

terhadulu ini merupakan sebuah penilitian yang membahas mengenai kebijakan 

luar negeri India yang diarahkan terhadap neighbouring countries dari India. 

Penulis  memilih penelitian ini karena memiliki konteks yang sama namun 

pembahasan berbeda. Aktor dalam penilitian ini adalah India, namun lebih 

spesifik pada daerah tenggara India yaitu Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, 

Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura. Wilayah tenggara India 

tersebut berbatasan langsung dengan beberapa Asia Selatan lainnya, yaitu 

Bangladesh, Bhutan, China, dan Myanmar. Sehingga wilayah ini menjadi pintu 
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gerbang penghubung angtara India dengan wilayah Asia Tenggara, Selatan, dan 

Timur
26

.  

 Pembahasan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada kondisi national 

security India yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negerinya terhadap Asia 

Selatan, khususnya di wilayah North East India.Sebagai wilayah penghubung 

dengan kawasan dan negara lainnya, kondisi keamanan dari wilayah ini dapat 

mempengaruhi implementasi dari Look East Policy, Bay of Bengal Initatives, 

Mekong Delta Initiatives, dan kebijakan luar negeri India yang lainnya 

berhubungan langsung dengan negara dan kawasan disekitar North East India. 

Kemudian pada saat yang bersamaan, dinamika dari kebijakan luar negeri India 

tersebut dapat mempengaruhi kondisi di wilayah North East India pula, sehingga 

kondisi domestik dan internasional India tersebut dapat saling mempengaruhi
27

.  

Fokus dari penilitian ini adalah analisa kebijakan luar negeri yang 

diciptakan berdasarkan analisa internal dan eksternal India serta penggunaan 

konsep Regional Security Complex. Berdasarkan penelitian berikut, penulis 

memperoleh pemahaman lebih mengenai pembuatan kebijakan luar negeri hingga 

perannya terhadap suatu isu tertentu. Seperti halnya yang terdapat dalam studi 

kasus, dimana kebijakan luar negeri yang diarahkan terhadap Asia Selatan 

sebelumnya telah melalui analisa yang kompleks, melalui berbagai bidang, politik, 

sosial, ekonomi, dan budaya. Sebuah kebijakan luar negeri akan mewakili kondisi 
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internal suatu negara dan sebagai respon dari eksternal negara tersebut. Selain itu 

juga pemahaman akan kondisi regional akan mempengaruhi keamanan suatu 

negara
28

. 

Research position penulis dari studi terhadulu kedua berikut, melihat pada 

sisi India sebagai aktor utamanya, dimana memiliki kesamaan aktor dengan kasus 

yang berbeda namun berkaitan. Topik dari penelitian ini turut mampu 

memberikan informasi lebih mengenai Look East Policy melalui perspektif yang 

berbeda. Dimana dalam penerapan kebijaka ini, kondisi internal dan perbatasan 

negara terkait akan mempengaruhi dinamika dari kebijakan luar negeri tersebut, 

kemudian isu-isu internasional seperti drugs trafficking, terrorism, dan lainnya 

pun juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi. Selain itu dalam tulisan ini juga 

menjelaskan mengenai definisi dari Foreign Policy. Hal ini berguna bagi penulis, 

karena topik yang penulis teliti pun berkaitan dengan foreign policy. Dari definisi 

tersebut dapat ditarik sebuah keseimpulan bahwa foreign policy tidak harus 

tertulis dalam sebuah white paper atau blue print suatu negara, namun lebih pada 

sifat dan fungsinya yang mewadahi kepentingan suatu negara dalam menjalin 

hubungan dengan negara lain
29

. 

 Selain itu, karena memiliki konteks yang sama, dari penilitan yang 

berjudul India’s Foreign Policy Towards South Asia: Relevancy of North East 

India, sebenarnya dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan konsep yang 

sedang penulis pakai, yaitu Power Projection. Tujuannya untuk mengetahui 

                                                           
28
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bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut. Karena pada dasarnya kebijakan 

luar negeri ini diarahkan terhadap sebuah wilayah dan negara yang berbeda, sama 

halnya dengan konsep Power Projection.  

2.2 Proyeksi Kekuatan (Power Projection) 

2.2.2 Definisi Konseptual 

Power projection atau proyeksi kekuatan dapat diartikan sebagai 

kemampuan dari sebuah negara untuk menggunakan semua atau sebagian elemen 

kekuatan nasionalnya, baik dalam bentuk politik, ekonomi, maupun militer, yang 

dimana secara efektif akan dapat menyebarkan dan mempertahankan kekuatan di 

berbagai wilayah atau pivot point yang menjadi sasaran negara tersebut. Pengaruh 

yang diberikan melalui power projection ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan ancaman, seperti halnya pergerakan militer. Pengaruh yang 

digunakan merupakan jangkauan yang dicapai oleh sebuah negara dalam 

memproyeksikan kekuatan militernya. Grygiel dalam bukunya yang berjudul 

Great Powers and Geopolitics, secara tidak langsung menerjemahkan power 

projection dalam definisi geistrategy sebagai sebuah arah dari foreign policy atau 

kebijakan negeri sebuah negara. Secara sepsifik military power projection 

merupakan bagian dari geostrategy
30

.  

Menurut Blair proyeksi kekuatan merupakan sebuah pengaruh politik yang 

digunakan pada ruang lingkup suatu jarak melalui pemanfaatan atau ancaman dari 

                                                           
30
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kekuatan militer, sebuah negara menggunakan proyeksi kekuatan untuk mencapai 

keinginan politiknya. Implementasi dari power projection sangat berguna dalam 

memberikan pengaruh ataupun tujuan yang diinginkan negara, terutama respon 

terhadap perbatasan atau negara lain
31

. Penjelasan lainnya juga diberikan oleh L.C. 

Gary D, bahwa power projection lebih memprioritaskan dan lebih mengutamakan 

sumber daya yang dimiliki sebagai fungsi melakukan proyeksi kekuatan secara 

bersama-sama melalui laut dan pelabuhan udara yang ditunjuk sebagai bentuk 

dukungan terhadap strategi nasional. Sehingga dengan adanya hal ini, maka akan 

mempermudah para tentara dalam memproyeksikan kekuatannya secara bersama-

sama terutama di perbatasan laut maupun darat
32

.  

Menurut situs resmi Global Security terdapat perbedaan antara power 

projection dengan power projection platform. Jika proyeksi kekuatan merupakan 

kemampuan untuk menerapkan beberapa atau seluruh elemen kekuatan nasional, 

seperti halnya politik, ekonomi, informasi, dan militer, maka power projection 

platform lebih menjelaskan mengenai instalansi militer angkatan beserta 

penyebarannya. Kesimpulannya PPP merupakan sebuah platform atau wadah 

(alat) untuk menyebarkan kekuatan power projection dari suatu negara
33

.  

 Dalam sebuah buku yang berujudul Going The Distance: The Price of 

Projecting Power oleh Jonathan N. Marowitz dan Christopher J. Fariz. Mereka 
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mendefinisikan power proejction sebagai peletakan kekuatan militer di luar 

negara sendiri. Lebih jauh mereka berpendapat bahwa “the more power a state 

has and the less power decays over distance, the higher its power projection 

capability”, maksudnya adalah terdapat dua variabel di dalam power proejction. 

Pertama jumlah kekuatan yang dimiliki oleh negara tersebut kemudian yang 

kedua adalah bagaimana kapabilitas suatu negara dalam merespon kekuatan dan 

kemampuan pada proyeksi terjauhnya. Itulah sebabnya mereka lebih fokus untuk 

membahas mengenai frekuensi dan jarak dari power proejction yang bisa mereka 

jangkau, karena tidak peduli sebesar apa kekuatannya kalau terbatas jarak 

jangkauannya, maka kekuatan tersebut akan sia-sia
34

. 

2.2.2.1 Sembilan Jenis Military Power Projection menurut Walter Ladwig 

  The U.S. Department of Defense (DoD) dalam tulisan Walter Ladwig 

mendefinisikan power projection secara lebih luas, yaitu sebagai kemampuan 

sebuah negara dalam menjalankan beberapa elemen dari kekuatan nasionalnya, 

baik dalam bidang politik, ekonomi, informasi, ataupun militer. Negara 

tersebut secara cepat dan efektif akan menyebarkan serta mempertahakankan 

pasukan di dan dari beberapa lokasi sebagai bentuk respon dari krisis yang 

terjadi. Sehingga dengan power projection dapat mencegah krisis dan 

meningkatkan stabilitas regional tersebut
35

.  
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  Dalam pembahasan Walter ini, menrut caranya power projection 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu soft power projection yang terdiri dari, 

securing the sea lanes of communication, non-combatan evacuation operations, 

hummanitarian response, dan peacekeping. Kemudian untuk kategori hard 

power projection terdiri dari showing the flag, compellence/deterrence, 

punishment, intervention, dan conquest. Sehingga hal tersebut dapat menjadi 

alasan kuat penulis mengapa menggunakan konsep power projection milik 

Walter Ladwig. Karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat 

bagaimana India dalam menerapkan Look East Policy di kawasan Asia 

Tenggara melalui kekuatan militernya dengan fokus keamanan. Sehingga 

setelah melakukan penelitian terhadap kesembilan jenis military power 

projection milik Walter Ladwig ini penulis dapat menemukan pola dari 

implementasi Look East Policy India. Berikut merupakan penjelasan dari 

masing-masing jenis power projection:  

1) Securing Sea Lanes of Communication, perdagangan merupakan hal yang 

paling kritis dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga hal ini 

menjadikan jalur laut sebagai salah satu variabel yang sangat strategis. 

Munculnya kasus pembajakan laut, menjadikan keamanan jalur laut atau sea 

lanes sebagai salah satu aspek yang harus diprioritaskan, tidak hanya untuk 

satu negara tetapi seluruh negara yang memanfaatkan laut sebagai jalur 

perdagangan maupun lokasi transit antar negara. 
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2) Non-Combatant Evacuation Operations, merupakan sebuah operasi militer, 

yang dilakukan untuk mengevakuasi para pengungsi dari ngeara lain yang 

sedang mengalami perang antar negara.  

3) Humanitarian Response, kekutan sebuah militer yang digunakan sebagai 

bentuk dari kemanusiaan. Kasus yang paling sering terjadi adalah bencana 

alam, dalam humanitarian response sebuah negara akan membantu negara lain 

dalam pengevakuasian serta penyediaan kebutuhan hidup utama seperti halnya 

air bersih. 

4) Peacekeeping, sebuah operasi militer yang dilakukan untuk menudkung upaya 

diplomasi, agar tercipta kondisi politik yang aman dan kondusif antar negara. 

5) Showing the flag, bentuk simbol dari penempatan kekuatan militer di sebuah 

wilayah dengan tujuan untuk menunjukan kepentingan politik, memberikan 

solusi terkait sebuah permasalahan negara, dan keinginan untuk menunjukkan 

aksi nyata dari kekuatan militernya. Dengan melakukan showing the flag ini, 

berhasil memberikan tanda-tanda dari ketertarikan negara tersebut terhadap 

sebuah wilayah. 

6) Compellene/Deterrence, menggunakan kekuatan militer sebagai sebuah 

ancaman bagi negara lain, baik dalam keadaan siap melawan maupun 

menghalangi kekuatan alawan. Dalam bentuk ini, power projection bertindak 

sebagai alat diplomasi, yang bertujuan untuk merubah atau mempengaruhi 

pembuatan keputusan oleh aktor internasional. Diplomasi yang dilakuakn dapat 

dikategorikan sebagai coercive diplomatic. 
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7) Punishment, penggunaan kekuatan dengan cara memberikan hukuman kepada 

pihak lawan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Misalnya sebuah negara 

melewati batas wilayah negara lain tanpa ijin, maka negara pemilik wilayah 

berhak memberikan hukuman sesuai dengan kebijakan negara tersebut. 

8) Intervention, pergerakan kekuatan militer ke dalam wilayah negara lain, dengan 

tujuan untuk mempengaruhi kondisi internal dari negara tersebut, dengan kata 

lain adalah penaklukan secara langsung dari dalam negara tersebut.  

9) Conquest, penggunaan aset-aset militer dengan tujuan untuk mengambil alih 

wilayah yang telah diakui atau dikuasai oleh negara lain secara paksa. 

2.3.1 Definisi Operasional 

Power Projection dalam konsep geopolitik menjadi sebuah strategi yang 

digunakan atau diarahkan terhadap seuatu regional tertentu. Bermula dari konsep 

ini, India mulai membuka lebar pintu kerja samanya bersama negara-negara di 

Asia Pasifik, khususnya dalam bidang militer dan keamanan. Look East Policy 

merupakan kebijakan yang dihasilkan dari strategi power proejection India. 

Kebijakan ini mengarahan segala kebijakan luar negeri India, khususnya dalam 

bidang keamanan dan militer ke arah wilayah Asia Pasifik, khususnya ASEAN, 

Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Maksud dari kata mengarahkan di sini 

adalah menjalin kerjasama dan mendekatkan diri dengan wilayah dan negara yang 

telah ditargetkan oleh India.  
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 Strategi geopolitik yang dilakukan oleh India berfokus pada projeksi 

kekuatan militernya. Proyeksi kekuatan ini merupakan cara India untuk 

mendekatkan diri dengan negara-negara di Asia Pasifik.  Sebagai negara yang 

sangat konvensional, India lebih sering menempatkan kekuatan militernya untuk 

misi kemanusiaan ataupun kerjasama antar militer. Dalam proyeksi kekuatan 

militer, menurut Walter Ladwig dibagi menjadi dua jenis, yaitu soft military 

power projection dan hard military power projection. Berikut merupakan 

indikator-indikator yang dapat membantu dalam menelity upaya dan pola India 

dalam mengarahkan military power projection ke negara-negara Asia Pasifik: 

Tabel 1 : Operasionalisasi Konsep Military Power Projection 

Konsep Variabel Indikator Parameters 

Soft Military 

Power 

Projection 

Securing Sea 

Lanes of 

Communicatio

n 

 Sea Security 

Partnership 

 Naval Military 

Joint execersice 

 External threat 

in SLOC 

 India security 

operations in 

Indian Ocean 

 India naval joint 

military with South 

east Asia countries 

 Foregin threat in 

India’s SLOC 

(Indian Ocean) 

Non-Combatan 

Evacuation 

Operations 

 Military 

operations for 

evacuating 

civilians in 

foreign country  

 Indian military 

operation in 

Southeast Asia for 

evacuating the 

victim of civil war 

or civil unrest. 

 Civil war or vicil 

unrest happened in 

Southeast Asia 

Humanitarian 

Relief 
 Military 

assistance for 

natural disaster 

 number of Indian 

military sent for 

providing 

emergency sources 
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abroad in Southeast Asia 

 Number of natural 

disaster happened 

and country has 

been deployed by 

Indian military 

Peacekeeping  an operation 

military to 

support 

diplomatic 

efforts 

 Indian army 

deployment to help 

diplomatic issue 

such in Southeast 

Asia countries 

 Indian military 

involvement in 

Southeast Asia 

internal diplomatic 

problems 

Hard Military 

Power 

Projection 

Showing The 

Flag  
 Military 

deployment in 

conflicted 

region. 

 Indian forces 

military deployed 

in Southeast Asia 

as a military 

symbol. 

 Number of regional 

confilct happened 

in Southeast Asia  

Compellence 

and 

Deterrence 

 Used military 

for coercive 

diplomacy to 

influence the 

decision making 

 Indian military 

deployment to 

threaten foreign’s 

policy making in 

Southeast Asia 

 Foreign Policy 

changed or 

influenced by India 

military 

Punishment  Punishment 

given to another 

country who 

breaks the rule 

inside territoy 

 Indian military 

used for giving 

punishment to 

another state as its 

response of a given 

policy.  

 Foreign country 

breaks the India’s 

domestic rule 

Armed 

Intervention 
 Military 

deployment 

 Indian military 

deployment inside 

another state’s 
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inside teritory of 

another state to 

influence their 

internal affairs 

teritoy  

 Foreign country 

internal affair 

influenced by India 

military 

Conquest  an offensive 

militay to 

occupy claimed 

territory by 

another state 

 India offensive 

military assets to 

forcibly occupy 

claimed territoy by 

another state. 

 Territory 

reclaimed by 

Indian military 

Sumber: “India Military Power Projection” oleh Walter Ladwig III 

 Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 9 variabel yang berbeda 

dan dibedakan menjadi dua jenis yaitu soft power projection serta hard power 

projection. Seluruh parameter yang menjadi turuna dari indikator ini akan menjadi 

bahan acuan peneulis dalam melakukan penelitian. Karena parameter tersebut 

akan menjawab dari rumusan masalah penelitian ini dan memberikan jawaban 

mengenai pola dari India dalam melakukan power projection melalui Look East 

Policy di kawasan Asia Tenggara. Jika nanti selama melakukan peneletian penulis 

tidak menemukan data atau terdapat parameter yang tidak dijalankan oleh India, 

maka parameter tersebut akan menjadi parameter konstanta, sehingga 

penelitiannya tidak akan penulis lanjutkan. 
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LBM: Ancaman dari internal kawasan Asia Selatan dan 
eksternal dari Cina, serta melihat adanya potensi 

kerjasama militer dengan Asia Tenggara 
Bagaimana implementasi power projection 

India melalui kebijakan Look East Policy pada 
Periode Pemerintahan Manmohan Singh? 

Power 
Projectio

n Hard 
Power 

Projectio
n 

Showing 
The Flag 

Military 
deployment in 

conflicted region 

Indian forces 
military deployed 
in Southeast Asia 

as a military 
symbol. 

Number of 
regional confilct 

happened in 
Southeast Asia  

Compellence 
and 

Deterrence 
Used military for 

coercive diplomacy 
to influence the 
decision making 

Indian military 
deployment to 

threaten foreign’s 
policy making in 
Southeast Asia 

Foreign Policy 
changed or 

influenced by India 
military 

Punishm
ent 

Punishment given 
to another country 

who breaks the 
rule inside territoy 

Indian military 
used for giving 
punishment to 

another state as 
its response of a 

given policy.  

Foreign country 
breaks the India’s 

domestic rule 

Armed 
Intervent

ion Military 
deployment inside 
teritory of another 
state to influence 

their internal 
affairs 
Indian military 

deployment inside 
another state’s 

teritoy  

Foreign country 
internal affair 

influenced by India 
military 

Conquest 

an offensive 
militay to occupy 
claimed territory 
by another state 

India offensive 
military assets to 
forcibly occupy 

claimed territoy by 
another state. 

Territory reclaimed 
by Indian military 

Soft 
Power 

Projectio
n Securing Sea 

Lanes of 
Communicatio

n 
Sea Security 
Partnership 

India security 
operations in 
Indian Ocean 

Naval Military 
Joint execersice 

India naval joint 
military with South 
east Asia countries 

External threat in 
SLOC 

Foregin threat in 
India’s SLOC 

(Indian Ocean) 

Non-
Combatan 
Evacuation  

Military operations 
for evacuating 

civilians in foreign 
country  

Indian military 
operation in 

Southeast Asia for 
evacuating the 

victim of civil war 
or civil unrest. 

Civil war or vicil 
unrest happened 
in Southeast Asia 

Humanitari
an Relief 

Military assistance 
for natural 

disaster abroad 

number of Indian 
military sent for 

providing 
emergency sources 
in Southeast Asia 

Number of natural 
disaster happened 

and country has 
been deployed by 

Indian military 

Peacekee
ping 

an operation 
military to support 
diplomatic efforts 

Indian army 
deployment to 
help diplomatic 

issue such in 
Southeast Asia 

countries 
Indian military 
involvement in 
Southeast Asia 

internal diplomatic 
problems 

2.3 Alur Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi Power Projection melalui kebijakan Look East 

Policy ke Asia Tenggara yang dilakukan oleh India dalam aspek militer 

dan keamanan dapat dibagi menjadi dua strategi, pertama soft military 

power projection yaitu terdiri dari securing Sea Lance of 

Communication, Non-Combatan Evacuation Operations, Humanitarian 

Response, dan Peacekeeping. Kemdian strategi yang kedua melalui 

hard military power projection yang terdiri dari Showing The Flag, 

Compellence/Deterrence, Punishment, Intervention, dan Conquest. 

Kesembilan aktifivtas tersebut merupakan pola implementasi power 

projection yang dilakukan oleh India terhadap Asia Tenggara. 
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2.4 Argumen Utama  

Berdasarkan pembahasan pada bab di atas, dapat disimpulkan bahwa 

argumen utama yang diajukan penulis sebagai berikut: 

Implementasi Power Projection melalui kebijakan Look East Policy ke 

Asia Tenggara yang dilakukan oleh India dalam aspek militer dan keamanan yang 

dapat dilakukan, pertama soft military power projection yaitu terdiri dari securing 

Sea Lance of Communication, Non-Combatan Evacuation Operations, 

Humanitarian Response, dan Peacekeeping. Kemdian strategi yang kedua melalui 

hard military power projection yang terdiri dari Showing The Flag, 

Compellence/Deterrence, Punishment, Intervention, dan Conquest. Kesembilan 

aktifivtas tersebut merupakan pola implementasi power projection yang dilakukan 

oleh India terhadap kawasan Asia Tenggara. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Pada proposal penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan, 

menjabarkan, dan menerangkan, serta memaparkan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan fenomena atau obyek yang akan diteliti (Rubin, 2010 : 42). 

Sedangkan menurut Singarimbun penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan cara menganalisis dan menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun, 1989). Kemudian 

jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang berasal bukan dari pihak pertama melainkan sumber 

kedua (Conny, 2007: 108). Data dalam penulisan ini juga berasa dari dokumen 

seperti internet, jurnal, buku, majalah, koran. Kemudian data yang diambil dalam 

penelitian rentang waktu sampai 2013. 

3.2 Ruang Lingkung Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya perlu dibatasi agar tidak 

terlalu luas, sehingga perlu adalanya ruang lingkup penelitian yang membatasi 

obyek dan waktu penelitian. Tujuan dari pembatasan kurun waktu ini, agar 

penulis dapat lebih fokus dan dapat lebih memahami kesesuaian penelitian dengan 

tujuan pembahasan yang diinginkan. Maka dari itu untuk melihat pengaruh 
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tersebut, perlu ditelaah lebih mendalam lagi namun tetap dalam ruang lingkup 

waktu penelitian yang ditentukan. 

 Penulis dalam penelitian ini membatasi waktu penelitian berdasarkan 

periode kepemimpinan, yaitu pada masa kepemimpinan Perdana Mentri 

Manmohan Singh, sejak tahun 2004 hingga 2014. Hal ini dianggap sangat relevan 

karena, dalam dua kali periode dengan kurun waktu sepuluh tahun, akan sangat 

membantu penulis dalam melihat pola implementasi dari Look East Policy ini. 

Karena sepuluh tahun dapat dikatakan tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu 

pendek, untuk melakuukan penelitian terhadap suatu kebijakan yang merupakan 

long term policy.  

Selain itu pada tahun 2014, juga merupakan masa transisi dari kebijakan 

Look East Policy menjadi Act East Policy, sehingga hal ini menjadi sangat 

menarik, untuk melihat relevansi penelitian ini terhadap kondisi terkini dengan 

implementasi dari kebijakan Act East Policy India. Alasan lainnya, Manmohan 

Singh, merupakan salah satu aktor utama dalam terbentuknya Look East Policy, 

dimana pada saat itu menjabat sebagai Mentri Economic Affairs India pada 

periode pemerintahan Narashima Rao, dimana untuk pertama kalinya Look East 

Policy diterapkan.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Penulis untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memfokuskan 

pada tulisan-tulisan ilmiah tentang upaya India memproyeksikan kekuatannya 

melaui kebijakan look east di kawasan Asia Pasifik, yang termasuk dalam strategi 
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balancing-nya. Sumbernya dapat berasal dari dokumen negara, buku-buku teks 

yang berkaitan dengan topik pembahasan, jurnal-jurnal ilmiah, artiker dari hasil 

analisa think-tank dan sumber melalui media massa seperti koran, majalah, dan 

opnin beberapa ahli. Sumber tersebut merupakan sumber sekunder yang diperoleh 

dari komentas, interpretasi, atau pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diangkat. 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif seperti ini memiliki dua 

fase atau tahapan (Daymon dan Holloway, 2002: 369) yang pertama mereduksi 

data yaitu memilih data kemudian disusun menjadi beberapa kategori setelah itu 

data tersebut dirangkum dan dijadikan pola susunan yang lebih sederhana. 

Kemudian yang kedua adalah interpretasi yaitu dengan cara dipahami kata-kata 

dari riset yang ditemukan dengan dimunculkannya konsep serta teori guna 

menjelaskan temuan yang ada di lapangan. 

 Dalam penelitian eksplanatif kualitatif, teknik analisa data digunakan 

setelah terkumpul kemudian proses selanjutnya adalah data tersebut 

disederhanakan dan diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami 

serta dimengerti guna mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan 

(Daymon dan Holloway, 2002: 369). Kemudian level of analysis dalam penelitian 

ini menggunakan level negara. Dalam menganalisanya menggunakan perspektif 

negarauntuk menemukan jawaban dari suatu masalah. 
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3.5 Sistematika Penulisan 

 Bagian pertama adalah BAB I yang merupakan pendahuluan, berisi latar 

belakang mengapa penulis mengambil fenomena strategi proyeksi kekuatan India 

melalui kebijakan look east di kawasan Asia Pasifik sebagai penelitian. Rumusan 

masalah berfungsi untuk memperjelas permasalahan yang akan di analisa, 

kemudian disertakan tujuan dan manfaat dari penulisan ini. 

 Bagian kedua adalah BAB II yang memaparkan mengenai tinjauan 

pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisa data yang berhasil 

ditemukan. Penulis menggunakan studi teradhulu berjudul “Policy Analysis: 

China, America, and The Pivot to Asia”, yang merupakan jurnal hasil tulisan dari 

Justin Logan. Kemudian penjelasan mengenai balance of threat beserta level 

ancaman dan strategi balancing dan bandwagoning milik Stephan M. Walt. 

 Bagian ketiga yaitu BAB III, berisi tentang metode penelitian yang 

digunakan, berisi tentang jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis yang digunakan. Serta sistematika penulisan mencakup uraian 

ringkasan dari materi yang dibahas pada setiap bab. 

 Bagian keempat yaitu BAB IV, dalam bagian ini akan lebih membahas 

mengenai gambaran umum dari kasus yang penulis angkat, lokasi, aktor, serta 

alasan dan faktor yang menebabkan kasus ini muncul. Sehingga dengan adanya 

bagian ini, pembaca akan lebih memahami kasus secara mendalam, sebelum 

masuk pada bagian pembahasan.  
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 Bagian kelima merupakan BAB V, terdiri dari pembahasan berkaitan 

dengan implementasi teori yang digunakan kedalam kasus yang sedang diteliti. 

Dalam bab ini akan dibahas implementasi dari Look East Policy India sebagai 

strategi Power Projection di kawasn Asia Tenggara. 

 Bagian kelima merupakan BAB VI, yang merupakan bab terakhir dari 

penelitian ini, membahas mengani keismpulan hasil penelitian yang merujuk pada 

rumusan masalah dan hipotesa hasil penelitian dan saran yang dapat menjelaskan 

mengenai kekurangan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOOK EAST POLICY INDIA 

 

 Look East Policy sebagai sebuah kebijakan luar negeri yang dijalankan 

oleh India, dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan luar negeri yang 

membutuhkan periode implementasi yang sangat panjang. Kurang lebih 23 tahun 

India menjalankan strategi power projection melalui kebijakan Look East Policy 

hingga akhirnya pada tahun 2014 berganti menjadi Act East Policy. Oleh sebab itu, 

sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai bagaimana India menjalankan 

strategi proyeksi kekuatannya di Asia Tenggara melalui Look East Policy. Kita 

harus memahami lebih mendalam mengapa India pada tahun 1991 akhirnya 

menerapkan kebijakan ini. Hal ini akan membawa kita untuk mempelajari lebih 

jauh mengenai peran Tiongkok di kawasan Asia Selatan, serta ancaman yang 

diberikannya terhadap India. Selain itu akan membahas lebih jauh pula mengenai 

kondisi internal India sebelum masuk tahun 1991. 

 Seletah memahami latar belakang lebih mendalam, kita akan melihat 

potensi apa saja yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, 

hingga pada akhirnya India menetapkan kawasan tersebut sebagai objek dari      

informasi terkait potensi kawasan Asia Tenggara baik dari segi geografi, ekonomi, 

politik, dan budaya. Selanjutnya, karena penulis melakukan spesifikasi penelitian 

hanya pada masa kepemimpinan Manmihan Singh, yaitu pada tahun 2004 – 2014. 

Maka dalam bab 4 ini, penulis akan m emberikan pemahaman mengenai fase 
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pertama dan kedua dari penerapan Look East Policy, sebelum memasuki era 

kepemimpinan Manmohan Singh. 

 Sehingga dapat disimpulkan, tujuan dari Bab 4 ini, penulis akan 

memberikan gambaran lebih luas namun mendalam tidak hanya mengenai Look 

East Policy namun juga konsep Power Projection sebagai strategi dari India dan 

aktor-aktor yang terlibat serta momentum-momentum yang terjadi di dalamnya. 

Tujuannya untuk memberikan pemahan lebih mendalam terhadap pembaca, 

karena pada bab selanjutnya akan membahas mengenai implementasi dari Look 

East Policy itu sendiri pada spesifikasi yang telah ditentukan. 

4.1 Power Projection India 

 Walter C. Ladwig mendefinisikan power projection dengan merujuk 

definisi dari Departement of Defense (D.O.D.), dalam definisi tersebut 

menjelaskan bahwa power projection secara luas merupakan kemampuan dari 

sebuah negara dalam menerapkan elemen-elemen kekuatan nasionalnya, yang 

terdiri dari politik, ekonomi, informasi, dan militer. Tujuannya adalah untuk 

mengarahkan kekuatannya di suatu wilayah atau lokasi yang sedang mengalami 

krisis secara efektif, sehingga meningkatkan ketahanan negaranya
36

. 

 Berdasarkan jurnal Ladwig lainnya yang mengangkat tema tentang Asian 

Security turut menjelaskan lebih dalam tentang power projection India. Sejak 18 

                                                           
36 Ladwig, Walter C.2009. Delhi’s Pacific ambition: Naval Power, “Look East,” and India’s 

emerging Influence in the Asia-Pacifi”c. Forthcoming in Asian Security, vol.5,no.2. hlm 2. 

http://users.ox.ac.uk/~mert1769/Pacific%20Ambition.pdf 

 

http://users.ox.ac.uk/~mert1769/Pacific%20Ambition.pdf
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tahun sebelumnya, India telah berfokus dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

luar negerinya yang berhubungan dengan ekonomi dan militer di wilayah timur. 

Kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara turut 

memperluas hubungan bilateral India dengan negara-negara di Asia Timur bahkan 

Amerika Serikat. Peran aktif India dalam memperluas jangkauannya turut dibantu 

secara spesifik oleh Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Mereka turut memiliki 

kepentingan terhadap India sebagai negara besar di Asia Selatan, untuk melawan 

dan menyeimbangkan pengaruh China di kawasan Asia Tenggara. Selain sektor 

ekonomi, bersamaan dengan intensifnya dalam melakukan kerjasama dengan 

negara-negara kunci di kawasan Asia, India turut berperan aktif dalam mendesain 

arsitektur keamanan di kawasan Asia melalui kekuatan navy-nya
37

.  

 Strategi power projection India lebih menitikberatkan bagaimana India 

dapat melihat berbagai kesempatan yang ada di luar wilayahnya, yaitu Asia 

Selatan, dimana India akan berfokus dalam menjalin hubungan di luar negara 

tetangganya. Dalam tulisan David Scott menjelaskan mengenai visi India yang 

disebut sebagai “360-vision”, yang berarti India melihat kesempatan yang ada di 

sebelah timur, selatan, utara, dan barat dari wilayah India. Perluasan power 

projection India ini tidak hanya dalam ruang lingkup militer dan ekonomi, namun 

juga terkait proyeksi budaya dan ideologi India. Strategi power projection dengan 

memperluas hubungan bertetangga India dengan negara-negara di luar wilayahnya 

telah dinyatakan oleh Mentri Luar Negeri India pada tahun 2006, “India’s foreign 

                                                           
37

Ibid. Walter Ladwig 
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policy today looks at India’s environment in expanding this circles starting with 

the immediate neighbourhood moving on to the extended neghbourhood”
38

.  

 Sehingga dapat disimpulkan terkait power projection India, dalam 

penggunaan strategi ini India berusaha untuk menjadi lebih opportunist dalam 

melihat kesempatan yang berasa dari luar wilayahnya, terbatasnya potensi 

ekonomi serta hubungan bilateral di kawasan Asia Selatan, memaksa India harus 

memperluas hubungan bertetangganya dengan wilayah lain. Sehingga muncul 

istilash “360-vision”. Oleh sebab itu selain kebijakan Look East Policy, India turut 

memiliki kebijakan Look West Policy, yang dimana berfokus dalam memperkuat 

hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara di sebelah barat India, 

seperti Afrika Timur maupun negara-negara timur tengah
39

. Kembali menekankan 

pernyataan dari David Scott, bahwa diibaratkan power projection merupakan 

strategi umbrella India yang menaungin berbagai kebijakan luar negeri yang 

bertujuan untuk melakukan perluasan hubungan bilateral maupun multilateral 

dengan negara di luar wilayahnya.  

4.2 Look East Policy dalam Power Projection India 

 Geo-ekonomi merupakan sebuah elemen eksplisit dari India sebagaisalah 

satu elemen pendukung dari konsep perluasan hubungan bertetangganya. 

Alasannya adalah Asia Selatan sebagai wilayah yang terlalu kecil sebagai ruang 

                                                           
38

 David Scott. 2009. India’s “Extended Neighbourhood” Concept: Power Projection for a Reising 
Power. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14736480902901038?src=recsys diakses 
pada 26 Januari 2017 
39

 Baru, Sanjaya. 2015. The Sprouting of Look West Policy. 
http://www.thehindu.com/opinion/lead/sanjaya-baru-writes-the-sprouting-of-the-look-west-
policy/article7554403.ece diakses pada 26 Januari 2017 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14736480902901038?src=recsys
http://www.thehindu.com/opinion/lead/sanjaya-baru-writes-the-sprouting-of-the-look-west-policy/article7554403.ece
http://www.thehindu.com/opinion/lead/sanjaya-baru-writes-the-sprouting-of-the-look-west-policy/article7554403.ece
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lingkup pertumbuhan ekonomi India. Paska berakhirnya Perang Dingin dan 

runtuhnya Uni Soviet, India tidak hanya kehilangan pendukung perekonomian 

utamanya, tetapi juga partner perdagangan utama, pemasok senjata, serta 

penerima minyak terbesarnya
40

.  

 Kondisi terpurk dari Uni Soviet serta negara-negara barat lainnya, 

memaksa India untuk menjalankan strategi power projection. Look East Policy 

merupakans salah satu kebijakan luar negeri yang berdiri di bawah payung power 

proejction India, yang menitik beratkan kepada wilayah yang berada di sebelah 

timur India, yaitu kawasan Asia Pasifik. Dengan berbagai pertimbangan yang 

dimiliki, Asia Tenggara menjadi kawasan pertama sebagai target dari Power 

Proejction India. Kondisi perekeonomian serta sejarah hubungan bilateral yang 

kuatlah yang turut menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah strategis bagi 

India
41

.  

 Look East Policy dapat dikatan sebagai sebuah kebijakan luar negeri India 

yang lahir dari strategi power projection India. Dimana krisis ekonomi dan politik 

yang sedang terjadi di India pada saat itu, sehingga mengharuskan India 

menjalankan konsep neighboourhood extending. Look East Policy menajdi 

kebijakan paling pertama dalam menerapkan strategi power projection India, yang 

selanjutkan melahirkan kebijakan-kebijakan power projection lainnya seperti 

                                                           
40

 Op.Cit. David Scott 
41

 Ladwig, Walter. 2009. Delhi’s Pacific Ambition: Naval Power, “Look East,” and India’semerging 
influence in the asia pacific. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14799850902886476 
Diakses pada 26 Januari 2017 
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Look West Policy pada masa pemerintahan Narendra Modi, sebagai bentuk 

kelanjutan dan perluasan dari kebijakan luar negeri Look East Policy
42

.  

 Implementasi dari Look East Policy ini sendiri tihak secara langsung 

memproyeksikan kekuatan India dalam beragai sektor kepada seluruh negara di 

Asia Pasifik. Karena India memberlakukan fokus kerjasama dalam setiap 

tahunnya, berikut daftar negara-negaranya. Pada awal dekade, India lebih 

berfokus kepada kerjasama ekonominya dan hanya berfokus kepada kawasan Asia 

Tenggara. Kemudian pergantian kepemimpinan Perdana Mentri, semakin 

diperluas menjadi kerjasama politik dan keamanan, serta memperluas ruang 

lingkup wilayah proyeksi kekuatannya, yaitu Asia Timur. Sedangkan pada masa 

pemerintahan Narendra Modi. Kembali mengalami perubahan fokus wilayah, 

yaitu turut memperkuat hubungan dengan negara di dalam kawasan Asia Selatan, 

yang sebelumnya tidak menjadi fokus sama sekali, serta kawasan barat melalui 

Look  West Policy
43

. 

 Perubahan fokus, wilayah, maupun kebijakan luar negeri yang digunakan 

merupakah satu bagian dari strategi power projection India. Sehingga tidak salah 

jika strategi ini dapat dikatakan sebagai umbrella strategy  yang dimiliki India 

dengan tujuan untuk memperkuat dan memperluas hubungan kerjasamanya 

dengan negara lainnya. Dimana pada setiap wilayahnya akan memiliki pendekatan 

dan fokus yang berbeda. Look East Policy sendiri saat ini telah menjadi senjata 

utama India dalam melakukan proyeksi keuatannya terkhusus dikawasan Asia. 

                                                           
42

 Op.Cit David Scott 
43
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Sehingga dalam tulisan kali ini, penulis lebih memfokuskan kepada Look East 

Policy itu sendiri, terkait bagaimana implementasinya di kawasan timur India, 

yaitu Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara
44

. 

4.3 Look East Policy  

4.3.1 Latar Belakang Kemunculan Look East Policy 

Look East Policy merupakan sebuah kebijakan luar negeri yang inisiatif 

pembentukannya dimulai sejak tahun 1990-an. Kebijakan ini sejak awal 

merupakan bentuk dari kebijakan ekonomi India, dengan strategi meningkatkan 

hubungan antara India dengan negara-negara timur dan yang paling utama adalah 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Look East Policy merupakan refleksi 

dari trend globalisasi yang terjadi paska era Perang Dingin
45

. Oleh sebab itu akan 

dibahas mengenai latar belakang India, sehingga akhirnya memilih untuk 

menjalankan Look East Policy, serta bagaimana India menjalankan kebijakannya 

sebelum periode kepemimpinan Manmohan Singh, tahun 2004. 

Latar belakang India untuk menerapkan kebijakan Look East Policy 

berawal dari kondisi perekonomian India, dimana India yang pada saat itu selalu 

bergantung kepada negara barat yaitu Uni Soviet, hingga pada tahun 1080an Uni 

Soviet mulai mengalami keruntuhan dan terpecah menjadi 15 negara pada tahun 

1991. Hal tersebut menyebabkan eksport minyak India mengalam penuruan 

                                                           
44

 Ibid. Walter Ladwig.  
45

 Muni, S.D. 2011. India’s ‘Look East’ Policy: The Strategic Dimension. ISAS Working Paper: 

Singapura. https://www.files.ethz.ch/isn/126612/ISAS_Working_Paper_121-_Email-

_India's_'look-east'_policy_the_strategic_dimension_01022011145800.pdf. Diakses pada 7 

November 2016.  
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drastis ke negara-negara barat. Sedangkan pada tahun yang bersamaan, India juga 

turut mengalami permasalahan politik yang sangat rumit.  

Rajiv Gandhi sebagai Perdana Mentri pada saat itu turut terlibat dalam 

beberapa masalah seperti Bofors Scandal yang merupakan skandal politik besar 

antara India dan Swedia, kemudian IPFK (Indian Peace Keeping Force), 

membuatnya terlibat pada kasus perang sipil di Sri Lanka
46

. Hingga pada tahun 

1989, Rajiv Gandhi resmi keluar dari masa jabatannya. Kemudia dua tahun 

berikutnya, India mengalami dua kali pergantian pemimpin, yang dimana 

dianggap tidak berkompeten sehingga memperburuk stabilitas India. Hingga pada 

tahun 1991, Narasimha Rao terpilih menjadi Perdana Mentri India yang baru. 

Krisis ekonomi yang dihadapi oleh India tersebut membuat India mengalami 

Balance of Payment, kondisi dimana jumlah eksport India jauh lebih sedikit dari 

pada jumlah import India. Berikut merupakan gambaran dari kondisi GDP India 

pada tahun-tahun krisisnya
47

. 
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 Gupta Sehkar. 2015. The Rajiv Gandhi Years. India Today: 
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 Haokip Thongkholal. 2011. India’s Look East Policy: Its Evolution and Approach. Sage 
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http://indiatoday.intoday.in/story/india-today-40th-anniversary-the-rajiv-gandhi-years-shekhar-gupta/1/543076.html
http://indiatoday.intoday.in/story/india-today-40th-anniversary-the-rajiv-gandhi-years-shekhar-gupta/1/543076.html


56 
 

Grafik 1: Grafik pertumbuhan GDP India 

 

 

 

 

 

Sumber: trading economics world bank 

Berdasarkan grafik tersebut India mengalami penurunan GDP pada masa 

berakhirnya pemerintahan Rajiv Gandhi pada tahun 1989. Sehingga pada masa 

Narasimha Rao tahun 1991, India pun berinisiatif untuk membuka lebar pintu 

kerjasama ekonomi dan perdagangannya dengan negara lain terkhusus wilayah 

timur Asia. Kondisi ekonomi dan politik di internal India inilah yang akhirnya 

pada masa pemerintahan Narashima Rao bersama menteri ekonominya yaitu 

Manmohan Singh, secara resmi pada tahun 1994 India menerapkan Look East 

Policy, dengan tujuan untuk memperkuat kembali sistem perekonomian di India. 

Melihat kondisi internal India juga tidak lepas dengan adanya pengaruh 

dari kondisi kawasan Asia Selatan dimana India secara geografis berasal. India 

mendominasi daratan Asia Selatan serta memiliki batas lautan dengan Laut Arabia, 

Teluk Bengal, serta Samudera India. Sedangkan dengan negara-negara anggota 

SAARC (South Asian Association for Regional Cooperations), yaitu organisasi 
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regional di Asia Selatan, India berbatasan langsung dengan Nepal, Bhutan, 

Bangladesh, Pakistan, serta perbatasan maritim dengan Sri Lanka dan Maladewa
48

.  

Sejak berdirinya SAARC pada tahun 1985, organisasi ini mengalami 

integrasi yang buruk antar satu negara anggota dengan anggota lainnya. Salah satu 

sumber permasalahannya adalah hubungan keamanan antara India dan Pakistan. 

Hubungan antara dua negara terbesar di kawasan ini mengakibatkan munculnya 

ketidakstabilan regional. Konflik antara kedua negara tersebut telah terjadi sejak 

tahun 1947, hingga konflik wilayah Kashmir sejak tahun 1971. Hubungan yang 

tidak harmonis ini juga berdampak pada sistem perekonomian antara kedua 

negara tersebut untuk melakukan integrasi. Hingga sekarang pun kedua negara 

tersebut sama-sama memperkuat kekuatan nuklir
49

. 

4.3.2 Look East Policy pada Fase Pertama dan Kedua 

 Look East Policy India pertama kali di publikasikan secara resmi pada 

bulan September 1994 oleh Perdana Mentri Narasimha Rao di Singapura. Dia 

menekankan poin dimana sejarah India dan cultural relations dengan negara lain 

dianggap sudah sangatlah tua, serta tidak adanya hal baru di India untuk 

mendukung kerjasama dengan negara-negara tetangganya. Look East Policy 

menurut Narasima Rao pada dasarnya tidak terencanakan dengan baik, kebijakan 

ini terus mengalami evolusi di setiap fase dan mengalami perubahan arahan. Look 

East Policy sendiri dibagi menjadi dua fase yang berbeda. Selama kurang lebih 

satu dekade India menjalankan fase pertama Look East Policy, yaitu dengan 
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mendekatkan diri dengan ASEAN untuk bidang kerjasama ekonomi dan 

insitutional partnership. Setelah satu dekade, kebijakan ini dianggap harus 

memperluas jangkaunnya, hingga pada fase kedua, India mulai menargetnya 

Australia, Jepang, dan Korea. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Mentri 

Luar Negeri India saat itu, Yashwant Sinha pada tahun 2003
50

: 

 “The first phase of India’s Look East Policy was ASEAN-centred and 

focused primarily on trade and investment linkages. The new phase of this 

policy is characterised by an expanded definition of ‘East’, extending from 

Australia to East Asia, with ASEAN at its core. The new phase also marks 

a shift from trade to wider economic and security issues including joint 

efforts to protect the sea lanes and coordinate counter-terrorism 

activities”. 

 Pada fase pertama Look East Policy, di bawah pimpinan Narashima Rao, 

India sangat berfokus pada pengembangan sektor ekonomi. Yang 

melatarbelakangi hal ini adalah adanya kebergantungan ekonomi India pada 

negara-negara di Asia Barat. Sehingga ketika pada tahun 1990-1991 terjadi Gulf 

Crisis, India kehilangan uang pembayaran sebesar US$ 205 juta atas tenaga kerja 

India di Irak dan Kuwait. India pun memiliki hutang sebesar US$ 500 juta serta 

kehilangan perdagangan senilai US$ 112 juta terhadap Irak dan Kuwait. Pada 

waktu yang bersamaan, perdangan dengan negara-negara Eropa Timur memasuki 

kondisi yang kritis, akibat dari runtuhnya sistem komunis. Konsekuensinya India 

pada pertengahan tahun 1991 harus melakukan pemeinjaman terhadap IMF 

(International Monetery Fund) sebesar US$ 1.8 milyar
51

.  
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Strategi India dalam membangun kembali hubungan kerjasama dengan 

negara tetangganya secara umum, serta negara anggota ASEAN secara khusus, 

dibagi dalam dua dimensi atau jenis yang berbeda. Pertama melalui penguatan 

hubungan bilateral dan yang kedua adalah melalui hubungan multilateral atau  

berintegrasi dengan organsiasi regional di Asia Tenggara. Sejak menerapkan 

strategi Look East Policy, hubungan bilateral antara India dengan ASEAN 

mengalami perkembangan yang sangat cepat. Hubungan mereka terus meningkat 

hingga tahap diadakannya Sectoral Dialogue Partnership pada bulan Maret 1993, 

pada tiga area yang berbeda, yaitu perdagangan, investasi, serta pariwisata. India 

dan ASEAN secara resmi bertemu di Delhi pada tanggal 16-17 Maret 1993, untuk 

menentukan area spesifik kerjasama mereka
52

.  

Hubungan kerjasama mereka kembali mengalami peningkatan hingga 

tahap Full Dialogue Partnership pada ASEAN Summit ke lima di Bankok, pada 

bulan Desember 1995. Pertemuan ini turut meningkatkan level interaksi antara 

India dan ASEAN, dari senior official hingga tingkat ministerial, dan mengijinkan 

partisipasi India pada ASEAN Post Ministerial Conference di Jakarta pada bulan 

Juli 1996. Dalam konferensi ini seluruh mentri perwakilan negara membahas visi 

dan kerangka kerjasama di berbagai sektor seperti halnya infrastruktur, 

pengembangan sumber daya manusia, keilmuan dan teknologi, pariwisata, dan 

lainnya. Partisipasi India dalam Full Dialogue Partnership, menurut I.K. Gujral 
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telah membuka pintu kerjasama antara India dengan organisasi regional lainnya, 

seperti APEC dan Asia-Europe Meetings (ASEM)
53

.  

Pada akhirnya India berhasil menjadi partner dari ASEAN’s Summit pada 

tahun 2002. Selain itu ASEAN telah membentuk ASEAN + 3 sebagai bentuk 

interaksi kerjasama dengan negara-negara di Asia Timur, yaitu China, Jepang, dan 

Korea Utara. India diharapkan dapat bergabung dengan kelompok tersebut dan 

menjadi ASEAN + 4 Summit. Namun sayangnya keinginan India ini tidak 

mendapatkan persetujuan dari beberapa negara anggota ASEAN serta anggota 

Plus Three (+3), karena justru India dianggap sebagai kompetitor untuk dana 

bantuan dan investasi oleh beberapa negara anggota ASEAN + 3 tersebut
54

.  

Integrasi multilateral yang dilakukan India tidak hanya dilakukan dan 

difokuskan kepada ASEAN saja. Namun pada tahun 1997, India turut 

memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangganya di Asia Selatan, 

termasuk Thailand di dalamnya. Mereka mendirikan kelompok sub-regional yang 

disebut sebagai Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Scientific 

Technological and Economic Cooperation (BIMSTEC), tujuannya adalah untuk 

mempromosikan kerjasama ekonomi pada area perdagangan, investasi, pariwisata, 

perikanan, pertanian, jalur transportasi, serta pengembangan sumber daya manusia. 

Inisiatif BIMSTEC ini juga dimanfaatkan oleh Thailand sebagai kesempatan 

untuk memperluas pasar serta investasinya tanpa harus berkompetisi dengan 

negara kuat anggota ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia, serta negara 
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tetangganya yaitu China. Melalui inisiatif BIMSTEC ini, beberapa pengamat 

berpendapat bahwa ini juga merupakan strategi India untuk mengisolasi Pakistan 

di Asia Selatan. Hal ini menjadi sangat berlogika karena seluruh negara di Asia 

Selatan telah bergabung dalam BIMSTEC terkecuali Pakistan
55

.  

Selain BIMSTEC, pendekatan yang dilakukan India juga mengambil peran 

dalam The Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC), 

yang didirikan sejak tahun 1997, serta forum-forum untuk kerjasama Asia lainnya. 

Pada tahun 2000, India dan negara-negara Mekong Asia Tenggara, yaitu Thailand, 

Myanmar, laos, Kamboja, dan Vietnam, mendirikan Mekong-Ganga Cooperation 

(MGC) Forum, China tidak termasuk di dalam forum tersebut. India pada saat itu 

secara regional telah berhasil terintegrasi dengan Asia Tenggara dan 

mempermudah India dalam menjalankan kepentingan dan strategi ekonominya. 

Inisiatif selanjutnya adalah The Kunming Initiative, yang merupakan sebuah 

forum yang mempertemukan antara India, China, Myanmar dan Bangladesh. 

Namun dalam inisiatif ini India tidak begitu berantusias, karena adanya 

kepentingan China di dalamnya untuk menghubungkan diri dengan ekonomi Asia 

Selatan,  serta Asia Selatan dianggap berprospek untuk membantu pertumbuhan 

ekonomi Yunan, sebagai wilayah yang landlocked di China
56

.  

Look East Policy telah menunjukan peningkatan dan dampat positif bagi 

pertumbuhan ekonomi India. Secara ekonomi, perdagangan India dengan ASEAN 

telah mengalami pertumbuhan secara mengejutkan yaitu dari US$ 2,3 milyar pada 

                                                           
55

 Ibid 16. 
56

 Ibid 17. 



62 
 

tahun 1991-1992 menjadi US$ 45,34 milyar di tahun 2008-2009. Singapura 

menjadi partner perdagangan terbesar India di antara negara anggota ASEAN 

lainnya, diikuti oleh Malaysia dan Indonesia
57

. Bahkan berdasarkan jumlah 

investasi yang ditanamkan pada India, Malaysia dan Singapura merupakan 

investor terbesar ke-10 dan ke-11 bagi India pada tahun 2002. Thailand berada 

pada posisi ke-18, Indonesia dan Filipina pada posisi ke-33 dan 35. Indonesia dan 

Singapura merupakan partner perdagangan yang paling penting bagi India. Kedua 

negara tersebut menerima lebih dari setengah eksport ke ASEAN, berdasarkan 

kondisi fiskal pada tahun 2010-2011
58

. 

Pada beberapa waktu ini, hasil eksport India ke Malaysia dan Thailand 

mengalami peningkatan lebih dari 10 kali lipat, dari US$ 773,69 juta selama 

periode 2001-2002 menjadi US$ 3956,98 juta pada 2011-2012. Secara 

keseluruhan, Singapura masih terus menjadi pasar terbesar di ASEAN untuk 

barang-barang eksport India berupa kerajinan tangan khas lokal, diikuti oleh 

Indonesia, Malaysia, dan  Thailand.  Akumulasi jumlah FDI dari Singapura ke 

India telah meningkat, dari US$ 1,3 milyar di 2005-2006, menjadi US$ 17,15 

milyar di bulan Maret 2002. Tidak jauh berbeda, FDI dari India ke Singapura pun 

turut mengalami peningkatan. US$ 3,1 milyar ke US$ 23,42 milyar, pada periode 

waktu antara 2004-2005 hingga 2011-2012
59

. 
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Selain itu, India juga telah menerima peningkatan jumlah investasi dari 

negara tetangga lainnya, seperti halnya dari Australia. Pertumbuhan perdagangan 

antara India dan Australia telah meningkat secara lebih cepat, dari US$ 10 milyar 

di tahun 2005-2006, menjadi hampir US$ 15 milyar di tahun 2011-2012. 

Sementara perdagangan dengan China telah diperluas dari US$ 3 milyar di tahun 

2001-2002 menjadi US$ 73,9 di tahun 2011-2012. Angka tersebut merupakan 

jumlah yang sangat mengejutkan, karena peningkatannya yang sangat signifikan
60

.  

Integrasi ekonomi India di kawasan Asia Timur akan tumbuh secara 

berkala, India pun mempryeksikan sebuah kerangka kerjasama ekonomi yang 

komprehensif di tingkat regional. India telah melakukan beberapa kerjasama di 

tingkat bilateral, beberapa diantaranya adalah dibentuknya Coomprehensive 

Economic Cooperation Agreement (CECA) bersama Singapura yang ditanda 

tangani pada tahun 2005. Kerjasama yang serupa juga dilakukan dengan Malaysia 

sejak bulan Oktober 2010, dan dengan Indonesia pada tahun 2011. Kerjasama 

yang dilakukan oleh India tidak hanya berfokus kepada perdagangan barang dan 

investasi, namun juga telah masuk ke dalam sektor jasa, keilmuan dan teknologi, 

pariwisata dan lainnya. Kerjasama ekonomi ini dampaknya tidak hanya untuk 

meningkatkan perekonomian India saja, namun juga negara-negara tetangganya
61

. 

Perkembangan kerjasama perdagangan tidak hanya terjadi antara India dan 

ASEAN sebagai sebuah organisasi regional, namun juga antara India dan 

beberapa negara di Asia Timur secara bilateral. Secara tidak disangka 
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perkembangan kerjasama perdagangan antara India dan China juga sangat 

mengejutkan, pada tahun 2008-2009, perdagangan India dan China dalam bentuk 

barang mencapai nilai US$ 41,8 milyar, namun jika perdagangan jasa turut 

dimasukkan, nilainya akan lebih dari US$ 50 milyar. Tidak hanya dengan China, 

perdagangan India juga mengalami peningkatan dengan Jepang, Australia, serta 

Korea
62

. Look East Policy India dalam bidang ekonomi benar-benar terasa 

dampak dan manfaatnya bagi India, sehingga pada fase ke dua mereka mulai 

memperluas area kerjasamanya dibidang politik dan militer. Fase ke-dua dan 

sektor kerjasama militer akan lebih diahas pada bab berikutnya.      

4.4 Arti Strategis Kawasan Asia Tenggara  

4.4.1 Sejarah, Budaya, dan Hubungan Bilateral antara India dan kawasan Asia 

Tenggara 

   Hubungan bilateral yang terjadi antara India dan  negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara telah terjadi bahkan pada masa pre-colonial, masa 

dimana perang belum sama sekali terjadi. Berdasarkan sejarahnya, India dan 

kawasan Asia Tenggara telah terhubung sejak pemeluk agama hindu di India 

masuk ke negara-negara kawasan Asia Tenggara, untuk menyebarkan budaya 

serta memulai perdagangan. Bahkan peperangan antar kerajaan pun pernah 

terjadi pada saat itu, yaitu antara Kerajaan Chola ke kerajaan Sriwijaya 

karena adanya persaingan perdagangan, ilustrasi jalur perdagangannya 

sebagai berikut: 
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Gambar 3: Peta Jalur Perdaganagn Kerajaan Chola (India) – Sriwijaya (Indonesia) 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Revista Militar – Naval Power in India’s Geopolitics 

 Sehingga kedekatan budaya dan filosofis, serta hubungan perdagangan 

yang telah terjadi antar negara, menjadi sebuah arti strategis sendiri bagi India. 

Kemudia dari segi sejarahnya, melompati periode kolonial dan masuk pada 

periode post-independence, hubungan bilateral antar negara kembali diperkuat 

oleh perdana mentri Rajiv Gandhi. Pada tahun 1986 ketika Rajiv Gandhi 

melakukan kunjungannya ke Indonesia dan Thailand, hasil laporan yang sama 

mengatakan bahwa kunjungan tersebut memberikan fokus lebih untuk 

memperkuan hubungan kembali dengan wilayah Asia Tenggara, karena keinginan 

yang sama antar negara untuk membangun hubungan bilateral yang lebih erat 

Selama lima tahun kepemimpinannya, selain Indonesian dan Thailand, Rajiv 
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Gandhi turut melakukan kunjungan ke negara Myanmar (Burma), Vietnam, serta 

China pada bulan Desember 1988.  

Selanjutnya, dia memerintahkan Minister of State for External Affairs 

menjabat saat itu, K. Natwar Singh, untuk mengunjungi ibu kota dari beberapa 

negara di Asia Tenggara untuk mencari resolusi dari isu di Kamboja (Kampuchea), 

perihal mutual understanding antara ASEAN dengan negara-negara Indo-China. 

Hasil dari kunjungan tersebut, India menjadi tuan rumah dari pertemuan beberapa 

pemimpin negara seperti Presiden Suharto dari Indonesia, Lee Kuan Yew dari 

Singapura, Mahmathir Mohammad dari Malaysia, Van Linh dari Vietnam, dan 

Hun Sen dari Kamboja. Selain itu juga turut hadir para mentri luar negeri masing-

masing negara
63

. Keberhasilan Rajiv Gandhi dalam membuka pintu kerjasama dan 

mempererat hubungan bilateral maupun multilateral, meningkatkan kredebilitas 

India di depan negar-negara kawasan Asia Tenggara. Hal ini mempermudah 

Narasimha Rao sebagai perdana mentri yang akhirnya meresmika Look East 

Policy sebagai kebijakan ekonomi India, untuk menjalin kerjasama dengan 

kawasan Asia Tenggara. 

Kawasan Asia Tenggara sendiri menjadi sebuah kawasan yang tidak dapat 

dilewatkan begitu saja oleh India. Potensi dan arti strategis dari kawasan inilah 

yang pada akhirnya membuat India memfokuskan kebijakan Look East Policy nya 

di kawasan Asia Tenggara. Berbagai sektor dapat menjadi potensi dan kelebihan 

dari Asia Tenggara, tidak hanya ekonominya saja namun juga, politik, militer, 

budaya, dan kondisi geografisnya. Berikut merupakan beberapa potensi yang 
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menjadi kekuatan utama Asia Tenggara yang dapat menarik perhatian negara lain 

untuk melakukan kerja sama. 

4.4.2 Kekuatan Ekonomi Asia Tenggara 

 Jika kita berbicara menenai sistem perekonomian di kawasan Asia 

Tenggara, maka kita akan membahas mengenai peran dari ASEAN sebagai 

sebuah organisasi kawasan yang berbasis ekonomi pada awalnya. ASEAN telah 

berdiri sejak tahun 1967, terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara, yaitu Brunei, 

Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, 

dan Vietnam. Berkat adanya regional organisasi ini, kawasan Asia Tenggara 

menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat, dengan sektor yang 

beragam, sehingga mampur berkompetisi di tingkat global. Jika pendapatan GDP 

seluruh anggota ASEAN digabungkan, maka jumlahnya mencapai US$ 2,4 triliun 

pada tahun 2013. Sehingga kawasan Asia Tenggara diproyeksikan menjadi 

kawasan dengan ekonomi tertinggi ke-empat di dunia pada tahun 2050. Kawasan 

Asia Tenggara memiliki populasi penduduk yang lebih besar dari pada Uni Eropa 

dan Amerika Utara, yaitu sekitar 600 juta jiwa. Bahkan jumlah buruhnya adalah 

yang terbesar ketiga setelah China dan India
64

. 

 Ingatan akan terjadinya krisis finansial di Asia pada tahun 1997, membuat 

banyak negara di luar wilayah yang meragukan kondisi finansial Asia Tenggara 

selanjut, krisis finansial tersebut mungkin saja dapat terjadi kembali. Namun 
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kawasan Asia Tenggara berhasil membuktikan ketahanan ekonominya ketika 

terjadi krisis finansial dunia pada tahun 2008. Bahkan hutang pemerintahannya 

sebesar 50% dari jumlah GDP negara, jauh lebih rendah daripada Inggris yang 

mencapai angka 90% serta Amerika Serikat yang menembus angka 105%.  

Grafik 2: Perbandingan GDP ASEAN 

 

Sumber: International Monetary Fund, McKinsey Global Institute analysis 

 Berdasarkan grafik perbandingan GDP ASEAN pada tahun 2013 dengan 

beberapa negara besar lainnya di atas, untuk jumlah GDP pada tahun 2013 dapat 

dikatakan ASEAN berada di posisi tengah, namun berhasil mengungguli India 

dan Brazil. Walaupun dari segi jumlah GDP total masih di bawah banyak negara 

besar lainnya, namun ASEAN memiliki pertumbuhan GDP terbesar ketiga, yaitu 
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5,1%, di bawah China dan India. Potensi perekenomian ASEAN ini juga 

didukung oleh rendahnya tingkat inflasi, yaitu hanya 2,8%, sedangkan India 

menempatai posisi tertinggi yaitu 7,0%. Selain itu potensi ekonomi lainnya adalah 

dari segi hutang, ASEAN termasuk yang terendah di antara negara lainnya.  

Berkaitan dengan GDP, ASEAN sendiri secara dramatis melampaui 

negara lainnya dalam hal pertumbuhan GDP perkapita sejak tahun 1970an. Pada 

tahun 2000, sebesar 14% dari populasi wilayahnya berada dibawah garis 

kemiskinan internasional, namun sejak tahun 2013 menurun drastis menjadi 3%. 

Kondisi perekonomian yang stabil dan menurunnya angka kemiskinan, membuat 

Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan dengan tingkat konsumen yang tinggi. 

Pada tahun 2025, Asia Tenggara diperkirakan menjadi pusat pasar konsumen di 

masa depan dengan jumlah konsumen sebesar 125 juta rumah tangga. Sehingga 

menjadikan negara-negara di Asia Tenggara sebagai pasar komoditas eksport dari 

negara lain
65

.  

 Kawasan Asia Tenggara berada pada posisi perdagangan yang sangat 

strategis. ASEAN sendiri telah menjadi kawasan dengan jumlah eksport terbesar 

ke-4 di dunia meliputi 7% dari eksport dunia, setelah Uni Eropa, Amerika Utara, 

dan China. Komoditas negara-negara di kawasan ini pun beragam, seperti halnya 

Vietnam yang berfokus pada tekstil dan pakaian, Singapura dan Malaysia khusus 

untuk komoditas elektronik,  Thailand berpusat pada komoditas alat transportasi 

serta sukucadangnya. Sedangkan negara lainnya berfokus pada industri dan 

sumber daya alam, Indonesia sendiri merupakan produsen dan eksportir terbesar 
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di dunia untuk minyak kelapa, batu bara, dan terbesar kedua untuk coklat dan 

timah
66

.  

Dengan kekayaan sumber daya alam serta manusianya, beragamnya 

komoditas perdagangan, besarnya jumlah buruh, stabilnya sistem perekonomian, 

menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai rumah dari berbagai perusahaan di 

dunia. Pada tahun 2006, ASEAN menjadi rumah dari 49 markas dari perusahan-

perusahan global, sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 74, hingga 

tahun berikutnya meningkat hingga 227 perusahaan. Hal ini memberikan ASEAN 

pendapatan sebesar US$ 1 juta
67

. Seluruh aspek ekonomi tersebut tentunya 

membuat perekonomian ASEAN atau negara-negara di kawasan Asia Tenggara 

terlihat sangat strategis untuk melakukan investasi maupun kerjasama 

perdagangan. 

4.4.3 Kekuatan Militer Asia Tenggara 

 Militer merupakan salah satu dari elemen national power, dimana 

memiliki peranan yang sangat fundamental dalam kedaulatan suatu negara. Salah 

satu area kerjasama antara India dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara 

tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga keamanan. Militer merupakan 

bentuk reaksi dari adanya ancaman baik dari dalam teritori negara maupun luar 

negara. Oleh sebab itu, hampir seluruh negara berlomba-lomba untuk memperkuat 

pertahanan negaranya melalui militer. Kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara, 

jika dibandingkan satu persatu antara negara di Asia Tenggara dengan Amerika 
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Serikat, China, India, dan beberapa negara Eropa, bisa dikatakan tidak mampu 

menyaingi kekuatan militer mereka. Namun, jika kekuatan militer seluruh negara 

anggota ASEAN, maka mereka dapat menjadi kawasan dengan kekuatan militer 

terbesar ke lima setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan India, seperti yang 

ada di tabel berikut: 

Grafik 3: Perbandingan Kekuatan Militer ASEAN 

 

 

  

 

  

 

  

Source: Global Fire Power 

 Tabel perbandingan kekuatan militer berikut bersumber dari situs Global 

Fire Power, dalam perbandingan ini kita dapat melihat perbandingan kekuatan 

militer ASEAN dengan negara-negara yang memiliki kekuatan militer terbaik di 

dunia. Terdapat tiga elemen kekuatan militer, yaitu kekuatan militer darat, udara, 

dan laut. Berdasarkan data tersebut dapat diamati bahwa setiap negara memiliki 

fokus kekuatan militer yang berbeda. ASEAN jika kekuatan militer seluruh 
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anggotanya digabung, dapat menyaingi kekuatan militer dari Perancis dan Inggris. 

Pada dasarnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki potensi yang 

lebih untuk sektor pertahanannya. Seperti yang dikatakan oleh Moores, seorang 

analisis pertahanan senior, bahwa sistem militer di negara-negara kawasan Asia 

Tenggara, dapat diibaratkan seperti polisi yang sedang tidur bagi China. Disaat 

China telah melangkah jauh dalam segi pertahanan militernya, namun kawasan 

Asia Tenggara baru bangun
68

.  

Grafik 4: Perbandingan Anggaran Pertahanan 

 

 

 

 

 

 

Source: Global Fire Power 

 Fokus suatu negara dapat dilihat dari alokasi anggaran negaranya. Jika 

dilihat dari alokasi anggaran pertahanan di negara-negara kawasan Asia Tenggara 

masih jauh dibandingkan negara lainnya di Asia, seperti halnya India. Walaupun 

setelah diakumulasi menjadi ASEAN. Baru akhir-akhir ini mereka berupaya untuk 
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meningkatkan anggaran dananya. Seperti halnya Indonesia yang akan 

meningkatkan anggaran belanja pertahanannya sebesar 61% pada tahun 2021, 

begitupula Filipina sebesar dua kali lipat dari anggaran belanja pertahannya 

sekarang
69

. Walaupun demikian Asia Tenggara masih menjadi kawasan yang 

menarik untuk bekerjasama dalam sektor militernya, tiga diantara sepuluh negara 

di Asia Tenggara berada dalam top 20 negara dengan kekuatan militer terbesar, 

yaitu Indonesia, Vietnam, dan Thailand
70

. 

4.4.4 Arti Strategis Kawasan Asia Tenggara bagi India 

 Kedekatan antara India dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara 

telah dimulai sejak sebelum era kolonial di mulai. Dimana pada saat itu terjadi 

penyebaran agama dan budaya hindu di kawasan Asia Tenggara melalui kegiatan 

perdagangan yang telah terjadi saat itu. Hingga saat ini pun diaspora India 

dibilang cukup besaar di Indonesia walaupun tidak sebesar diaspora China. Sejak 

saat itu hingga sekarang hubungan perdagangan India dan Asia Tenggara semakin 

kuat. Secara geografis wilayah Asia Tenggara sangat dapat dijangkau oleh India 

melalui jalur laut yaitu dari samudera hindia hingga ke selat Malaka. Berdasarkan 

pemaparan mengenai potensi Ekonomi di Asia Tenggara, tentu saja kawasan ini 

menjadi pasar yang sangat menarik bagi India. Karena disaat wilayah Asia Barat 

mengalami krisis dan kurangnya integrasi di wilayah Asia Selatan, maka Asia 

Tenggara menjadi pilihan yang sangat tepat.  
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 Berdirinya organisasi regional ASEAN sangat membantu India dalam 

menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara secara multilateral. 

Kuatnya hubungan sejarah antara India dan ASEAN turut berpengaruh dalam 

dinamika hubungan perdagangan mereka saat ini. Bagi ASEAN, India merupakan 

partner perdagangan yang sangat ideal, karena ASEAN berusaha untuk 

menyeimbangi pengaruh China di kawasannya, dan India dalam melakukan 

ekspansi perdagangannya bukanlah tipe negara yang agresif berdasarkan 

sejarahnya. Hal ini sangatlah berarti bagi India, sehingga berhasil bergabung 

dalam beberapa forum dialog bersama anggota-anggota ASEAN lainnya. Secara 

emonomi ASEAN dapat dikatakan stabil setelah terjadinya krisis pada tahun 1997 

itu. Terbukti sangat dunia mengalami krisis pada tahun 2008, negara-negara 

kawasan Asia Tenggara tidak terlalu mengalami guncangan akibat krisis finansial 

tersebut. Sehingga hal ini membuat banyak markas perusahaan-perusahaan besar 

yang memilih menginvestasikan dan mendirikan perusahaannya di Asia Tenggara.  

 Berbicara mengenai jalur perdagangan yang menjadi sorotan paling utama 

dalam kerjasama India dan kawasan Asia Tenggara dalam sektor ekonomi, maka 

hal ini juga akan sangat berhubungan dengan sistem keamanan dari Sea Lines of 

Communication (SLOC) yang membentang dari Asia Barat hingga Asia Timur, 

sehingga jalur ini juga melalui India dan kawasan Asia Tenggara. SLOC 

merupakan jalur perdagangan yang dilintasi oleh kapal-kapal besar yang 

menghubungi antara satu negara dengan negara lainnya. Jalur SLOC dapat dilihat 

seperti pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 4: Peta Jalur Sea Lines of Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Walaupun SLOC sangat berkaitan dengan hubungan perdagangan antara 

India dan kawasan Asia Tenggara, namun peran militer di sini juga turut 

diperhitungkan. Samudera Hindia merupakan area perairan yang juga dilintasi 

oleh SLOC, aktifitas krimial di laut seperti halnya pembajakan juga sering terjadi. 

Hal ini menjadi isu bersama bagi India dan negara-negara Asia Tenggara. 

Sehingga hal ini turut menjadi potensi bagi India untuk melakukan kerjasama 

militer serta mendekatkan diri dengan militer dari negara-negara Asia Tenggara. 

Selain itu jalur SLOC menjadi jalur yang ditargetkan oleh China, sehingga 

kerjasama antara India dan Asia Tenggara dapat menjadi peneyimbang dari 

perdagangan China. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI STRATEGI POWER PROJECTION INDIA MELALUI 

LOOK EAST POLICY DI ASIA TENGGARA 

            

 Krisis ekonomi serta internal politik pemerintahan India yang memburuk 

pada sekitar tahun 1990-1994, membuat India pada masa pemerintahan 

Narashima Rao akhirnya mengeluarkan kebijakan Look East Policy. Kebijakan ini 

merupakan bentuk dari strategi power projection India yang diarahkan kepada 

wilayah Asia Tenggara pada khususnya. Look East Policy dalam implementasinya 

dibagi dalam dua fase yang berbeda, fase pertama dimulai pada tahun 1994-2001, 

pada fase ini berfokus untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi di 

India, sehingga Perdana Mentri menjabat pada saat itu memfokuskan kebijakan 

India pada sektor ekonomi. Sedangkan fase kedua dimulai pada tahun 2001-2014, 

momentum aksi terorisme 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat membuat India 

dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bekerjasama dalam sektor 

keamanan, sehingga pada akhirnya diperluas tidak hanya berkaitan dengan aksi 

terorisme saja. 

 Fokus Look East Policy yang diperluas hingga aspek keamanan ini, sangat 

dimanfaatkan oleh India dalam memperkuat kerjasama militernya serta 

menanamkan pengaruh militernya di kawasan Asia Tenggara. Perubahan fokus ini 

menjadi sangat menarik untuk dibahas, karena kerjasama keamanan yang 

dilakukan India juga sebagai bentuk balancing terhadap kekuatan militer China. 
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Dalam membahas implementasi Look East Policy khususnya dalam aspek militer, 

terdapat dua kategorasi yang berbeda, yang pertama adalah Soft Military Power 

Projection, dalam kategori ini juga dibagi menjadi empat variabel berbeda, 

Sedangkan untuk kategori Hard  Military Power Projection dibagi menjadi 5 

variabel berbeda. Kategoriasi berikut memberikan kemudahan dalam pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai upaya India dalam menjalankan strategi power 

projection-nya melalui Look East Policy. Tujuan dari bab ini adalah untuk 

menjelaskan dan membahas mengenai aksi militer apa saja yang dijalankan oleh 

India dalam mengoperasikan kebijakan Look East Policy pada 10 tahun masa 

pemerintahan Manmohan Singh 2004-2014. 

5.1 Hard Military Power Projection  

 Dalam kategori Hard Military Power Projection ini akan menjelaskan 

strategi India dalam menggunakan persenjataan militernya sebagai upaya  

melakukan memberikan pengaruh politik dan menjalankan kepentingannya di 

kawasan Asia Tenggara pada sektor keamanan ini. Penggunaan persenjataan 

militer dalam strategi power projection ini, tidak selalu berkaitan dengan 

pertempuran pasukan dan persenjataan militer antar negara. Karena tujuan utama 

dari Hard Military Power Projection ini adalah bagaimana India memberikan 

pengaruh serta memperluas jangkauan militernya hingga kawasan Asia Tenggara, 

persenjataan militer yang digunakan bahkan juga dapat bertujuan untuk meredam 

konflik yang terjadi. 
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 Terdapat lima jenis aksi militer dari hard military power projection, yaitu 

showing the flag, deterrance and compellance, punishment, armed intervention, 

dan conquest. Kelima jenis aksi militer tersebut akan dijelaskan serta dibahas 

implementasinya pada sub-bab ini.Sehingga kita dapat mengetahui pola strategi 

India dalam menggunakan hard military power projection
71

.  

5.1.1 Showing The Flag 

Showing the flag berdasarkan pengertian oleh Ladwig, merupakan 

penyebaran kekuatan militer secara simbolis pada sebuah kawasan dengan tujuan 

untuk menunjukkan bahwa negara tersebut juga memiliki kepentingan politik atau 

keinginan untuk melibatkan aksi militernya di wilayah tersebut.  Tujuan lain dari 

adanya showing the flag adalah sebagai sinyal bahwa wilayah yang dimasuki oleh 

militernya merupakan wilayah strategis bagi wilayah tersebut atau merupakan 

wilayah yang diinginkan sehingga perlu dipertahankan atau diambil dengan 

meletakkan senjata militernya di wilayah tersebut. Secara tidak showing the flag 

merupakan perlawanan yang bersifat bertahan
72

. 

Salah satu konflik di kawasan Asia Tenggara yang mengaharuskan India 

melakukan aktifitas showing the flag adalah ketika pada bulan Oktober 2011, 

pemerintah Vietnam memberikan izin kepada perusahaan minyak India yaitu 

ONGC Videsh untuk melakukan pemboran minyak diperairan Laut Cina Selatan. 

Akibatnya adalah China tidak menerima segala kegiatan ekploitasi minyak dan 

gas yang dilakukan oleh India di Laut Cina Selatan, karena bagi China wilayah 
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tersebut adalah wilayah penuh milik pemerintah China. Menurut perkiraan 

Amerika Serikat, terdapat cadangan minyak hingga 213 milyar barrel di dasar 

Laut Cina Selatan
73

.  

China mengangakui penuh teritori Laut Cina Selatan tersebut berdasarkan 

sembilan garis putus-putus atau yang sering disebut sebagai 9 Dash Line. Di 

dalam teritori tersebut tentu China memiliki kepentingan tersendiri, karena selain 

India yang memiliki perusahaan minyak yang beroperasi di Laut Cina Selatan, 

China juga memiliki kilang minyak yaitu China National Offshore Oil 

Cooperation (CNOOC). Sedangkan Vietnam, negara yang memberikan izin 

eksploitasi kepada India berpatokan pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang 

dikeluar secara resmi oleh UNCLOS (United Nations Convention on The Law of 

The Sea)
74

. ZEE merupakan zona yang berjarak 200 mil dari garis pantai dan 

negara yang memiliki zona tersebut memiliki hak untuk melakukan ekploitasi 

terhadap kekayaan alam, memiliki kebebasan untuk bernavigasi, bahkan berhak 

menggunakan kebijakan hukumnya
75

.  

Berdasarkan pada pembagian teritori oleh garis ZEE, bukan hanya 

Vietnam yang merasa terprovokasi oleh aksi China, tetapi juga negara-negara 

lainnya, seperti halnya Filipina. Selain wilayah gas dan minyak, China juga 

mengakui beberapa pulau kecil yang terdapat di dalam wilayah 9 Dash Line, 

beberapa diantaranya menurut UNCLOS seharusnya berada di wilayah, selain 
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Filipina negara lainnya adalah Brunei, Malaysia, dan Taiwan
76

. Sehingga 

ketegangan antar dua negara juga sangatlah wajar untuk terjadi. Berikut 

merupakan perbandingan garis batas teritori yang diakui oleh kedua belah pihak. 

Gambar 5: Perbandingan Garis Perbatasan di Laut Cina Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: BBC 

Perjanjian kerjasama eksploitasi energi antara Vietnam dan India di 

wilayah ZEE Vietnam pada bulan Oktober 2011 tersebut, membuat India merasa 

memiliki hak pada wilayah tersebut, apalagi ternyata India juga telah membayar 

US$ 15 juta kepada Vietnam untuk memperoleh ijin masuk ke dalam area petro 

Vietnam tersebut. Sehingga pada tahun 2012, India menunjukkan dan 
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mempertegas kepentingannya di wilayah Laut Cina Selatan dengan mengirimkan 

empat kapal perang yang bernama INS Rana, Shakti, Shivalik, dan Kurmak. 

Berdasarkan sumber yang beredar bahwa India akan terus bersikeras melakukan 

kegiatan eksploitasi minyak dan gas di wilayah tersebut bukan hanya karena 

kepentingan komersial, namun juga kepentingan politik terkait dengan Look East 

Policy India terhadap kawasan Asia Tenggara
77

.  

Secara keseluruhan terdapat empat peran dan kepentingan utama India di 

wilayah Laut Cina Selatan ini, yaitu penyebaran pasukan militer (kapal perang), 

kedua meningkankan hubungan strategis militer dengan negara-negara di Asia 

Tenggara seperti Singapura, Indonesia, Filipina, dan Vietnam, ketiga melibatkan 

perusahaan energi India di kawasa Laut Cina Selatan untuk peningkatan ekonomi, 

serta yang keempat adalah diskusi keamanan kawasan terutama di Laut Cina 

Selatan dari kekuatan dan pengaruh China. Karena India sadar jika 

membandingkan secara langsung dari segi ekonomi dan kesiapan militer, India 

masih kalah dengan China, sehingga strategi mendekatkan diri dengan kawasan 

Asia Tenggara bagi India dinilai sangat strategis
78

. 

Berdasarkan kasus tersebut hal ini telah membuktikan bahwa showing the 

flag menjadi salah satu strategi India dalam menjalakan kebijakan Look East 

Policy. India menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, 

tepatnya di Laut Cina Selatan, dengan cara mengirimkan empat buah kapal 
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perangnya sebagai bentuk simbol terhadap China yang juga sama memiliki 

kepentingan di wilayah tersebut. Aksi militer yang dilakukan oleh India 

merupakan aksi simbolik yang menunjukkan bahwa India tidak tinggal diam dan 

terus berupaya untuk mempertahankan wilayah yang dianggap adalah haknya 

serta sebagai batu lompatan untuk mendekatkan diri dengan negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara untuk menjalankan strategi-strategi Look East Policy 

lainnya.  

5.1.2 Compellence and Deterrence 

Bentuk hard military power projection yang kedua adalah compellence 

and deterrance. Dalam variabel kedua ini, suatu negara menggunakan kekuatan 

militernya untuk mempengaruhi kebijakan yang telah dibuat oleh negara objek 

dikarenakan oleh ancaman militer yang diberikan. Seperti yang dijelaskan oleh 

Ladwig bahwa compellence and deterrence merupakan “the use or threat military 

force against another state to induce it into or dissuade it from pursuing a given 

policy. In this form, power projection acts as a diplomatic tool, attempting to 

influence the decision-making process and calculus foreign actors”
79

. 

Pengaruh dari ancaman militer yang diberikan diharapkan dapat berubah 

sesuai dengan kepentingan negara subjek. Dengan kata lain, compellence and 

deterrance merupakan sebuah alat diplomasi dengan menggunakan militer 

sebagai alat untuk mempengaruhi negara objek. Biasanya strategi ini dilakukan 

kepada negara yang memiliki kekuatan militer lebih rendah, sehingga ancaman 
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yang diberikan dapat benar-benar berjalan dan dipatuhi oleh negara objek. Jika 

negara tersebut tidak mengikuti kepentingan negara subjek dan justru memberikan 

perlawanan, itu berarti strategi compellence and deterrence ini telah gagal.  

Konflik Laut Cina Selatan yang terjadi sejak tahun 2011 pada masa 

pemerintahan Manmohan Singh ini, merupakan aktifitas militer India yang 

menjadi salah satu aksi pergerakan dan penempatan militer terbesar yang terjadi di 

kawasan Asia Tenggara, dengan tujuan yang bersifat mengancam terhadap China. 

Namun apakah dari kasus tersebut India dapat dikatakan menjalankan strategi 

detterence and compellence? Jika kita mencoba untuk menganalisanya, 

momentum pertama yang terjadi adalah India melakukan kegiatan eksploitasi 

sumber daya gas dan minyak di Laut Cina Selatan, hal ini dilakukan sesuai 

dengan perjanjian antara perusahaan minyak India dengan pemerintah Vietnam. 

Selanjutnya China merasa tidak menerima dengan kegiatan eksploitasi 

karena berada dalam wilayah 9 Dash Line milik China, sehingga China 

memberikan ancaman terhadap India untuk tidak melanjutkan kegiatan eksploitasi 

minyak dan gas di teritori tersebut. Sehingga pada tahun 2012, India mengirimkan 

empat buah kapal perangnya ke wilayah Laut Cina Selatan, sebagak simbol 

ancaman terhadap China, bahwa India juga serius dalam mempertahankan hak 

eksploitasi energinya di wilayah Laut Cina Selatan. Namun, China justru tidak 

berdiam diri dan terpengaruh oleh ancaman militer India. Justru China 

mengirimkan kapal perangnya di perairan Laut Cina Selatan
80

. Berdasarkan 

respon yang diberikan oleh China, India masih belum dapat dikatakan melakukan 
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strategi compellende and deterrence, karena aksmi militer yang dilakukan oleh 

India tidak bersifat menyerang untuk mempengaruhi keputusan China, tetapi 

hanya bersifat bertahan untuk menunjukkan kepentingannya di wilayah tersebut. 

Hal ini terbukti dengan tidak adanya serangan militer yang terjadi dari 

India ke China, justru China semakin memperkuat kapal perangnya di perairan 

Laut Cina Selatan. Bahkan China telah mengirimkan 10 armada kapal selamnya 

dan berhasil melakukan blokade terhadap India. Sehingga apa yang dilakukan 

oleh India hanyalah bertujuan untuk melakukan balancing terhadap aktifitas 

militer China, belum masuk pada fase dimana India memberikan ancaman dan 

menyerang China, sehingga mempengaruhi kebijakan China untuk tidak 

memberikan izin eksploitasi energi di Laut Cina Selatan dan mengakui garis 

teritori berdasarkan ZEE
81

. Sehingga kesimpulannya adalah India masih belum 

mampu untuk melakukan strategi compellence and deterrence dalam menjalankan 

Look East Policy di wilayah Asia Tenggara. 

5.1.3 Punishment 

Punishment atau hukuman merupakan salah satu straetgi dalam hard 

military power projection yang bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan 

atau perjanjian yang telah disepakati dapat berjalan dengan baik. Dalam 

penjelasan Ladwig mengatakan, “The Punitive use of force against another state 

in response to its pursuit of a given policy”. Hal ini menunjukan bahwa hukuman 
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ini diberikan kepada pihak yang melanggar aturan yang telah disepakati bersama. 

Contoh perjanjian dan pelanggaran yang dapat terjadi adalah perjanjian batas 

teritori, jika salah satu pihak ada yang melanggar, maka negara terkait akan 

memberikan hukuman. Hukuman di sini bersifat militer, dimana menggunakan 

kekuatan militernya untuk menghukum lawan
82

. 

Strategi Punishment ini tentunya sangat berbeda dalam implementasinya 

dibandingkan dengan compellence and deterrance, maupun showing the flag. 

Karena pada strategi ini yang perlu diperhatikan adalah telah adanya kebijakan 

yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan compellence and deterrance 

merupakan strategi untuk mempengaruhi kebijakan yang sudah, dimana salah satu 

pihak tidak menyetujuinya. Sehingga pada punishment senjata militer akan sangat 

bersifat menyerang. 

Jika kita mencoba menganalisa dari kondisi kawasasan Asia Tenggara 

serta hubungan politik antara India dengan negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara, pada masa kepemimpinan Manmohan Singh, tidak ada pergerakan 

militer India sebagai bentuk dari hukuman terhadap perjanjian yang dibuat oleh 

India beserta negara-negara Asia Tenggara. Namun, konflik yang terjadi justru 

dengan negara luar kawasan yaitu China. Terkait dengan kasus Laut Cina Selatan, 

apakah India berhak memebrikan hukuman militer terhadap Laut Cina Selatan? 

Jawabannya bisa dilihat dari beberapa aspek, yang pertama pemerintah India 

mengatakan kepada pemerintah China, bahwa kegiatan eksploitasi gas dan 

minyak yang dilakukan oleh India hanya memiliki tujuan komersial bukan politik. 
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Tidak ada satupun perjanjian yang terbentuk antara India dengan China, namun 

India dengan Vietnam, dan itupun merupakan perjanjian komersial
83

. 

 Kedua terkait pelanggaran China yang mengakaui secara sepihak teritori 

Laut Cina Selatan atas beberapa negara lainnya. Jika kita lihat bahwa China dan 

Vietnam memiliki acuan sumber yang berbeda terkait penentuan batas teritori, 

dimana kedua pihak tidak pernah menyetujui sebuah kesepakatan bersama terkait 

penentuan teritori tersebut. Selanjutnya India juga tidak berhak memberikan 

hukuman terhadap China, walaupun telah sama-sama mengacu kepada hukum laut 

dari UNCLOS, karena India merupakan aktor negara yang tidak memiliki hak 

wilayah sama sekali di Laut Cina Selatan
84

. Berdasarkan kedua aspek tersebut 

dapat disimpulkan bahwa India pada era kepemimpinan Manmohan Singh belum 

pernah melakukan tindakan punishment terhadap negara lawan di kawasan Asia 

Tenggara.  

5.1.4 Armed Intervention 

Ladwig memberikan penjelasan bahwa Ardmed Intervention, “the forcible 

movement of military units into another nation’s territory to influence the internal 

affairs of the target country, short of outright conquest”. Intervensi yang 

dilakukan bertujuan untuk mempengaruhi kepentingan internal suatu negara, salah 

satu contohnya yang dilakukan oleh India pada tahun 1988. India melakukan 

intervensi militer terhadap Maladewa untuk membantu merebut kemerdekaannya 
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dari Pakistan, pada saat itu India mengirimkan batalion pasukan parasutnya untuk 

melakukan pertempuran gerilya dengan pasukan Pakistan, operasi tersebut 

bernama Operation Cactus
85

. 

 Berdasarkan contoh tersebut, intervensi militer yang diberikan juga dapat 

bersifat positif bagi negara objek yang memperoleh intervensi, karena dapat 

berupa bantuan militer untuk menyelesaikan permasalahan konflik di dalam 

negaranya. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa armed intervention bersifat 

offensive bahkan dapat masuk ke dalam kedaulatan negara lain, dimana di 

dalamnya tidak hanya bernilai kemanusiaan tetapi juga dapat bersifat politik. 

Karena berdasarkan contoh tersebut, India menunjukkan kepentingannya dan 

dukungannya terhadap Maladewa, serta bentuk perlawanan terhadap Pakistan. 

Jika kita mencoba melihat balik kondisi hubungan antara India dengan 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara, apakah India pernah melakukan 

intervensi militer yang berutujuan untuk merubah kondisi suatu negara dan 

mengakomodasi kepententingan negara tertentu? Hubungan antara negara di Asia 

Tenggara dapat dikatakan belum memiliki tensi pada level tinggi yang membuat 

antar negara harus menggunakan persenjataan militernya untuk menyerang satu 

sama lain atau memberikan ancaman dengan kepentingan politik tertentu. 

Sedangkan untuk kasus Laut Cina Selatan, masih belum dapat kita katakan 

sebagai armed intervention karena India belum pada tahap offensive untuk 

membela kepentingan Vietnam. 
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Pada saat ini armed intervention lebih sering digunakan untuk kepentingan 

menjaga kedamaian atau peace keeping, sehingga sebagian besar armed 

intervention yang dilakukan terjadi di kawasan timur tengah atau Afrika. 

Contohnya saja intervensi yang dilakukan oleh India di Syria atas sepertujuan 

Perserikatan Bangsa-Bansga untuk melakukan intervensi dan terlibat dalam 

penyelesaian konfliknya, bukan hanya Syria tetapi juga, Mali, Libya, dan Cote 

d’Ivoire yang dimulai pada masa kepemimpinan Manmohan Singh. Namun untuk 

saat ini masih belum melakukan aktifitas perdamaian dengan cara intervensi 

militer di kawasan Asia Tenggara, khsusnya pada periode kepemimpinan 

Manmohan Singh
86

. Sehingga variabel armed intervention dapat disimpulkan 

tidak dioperasionalkan dan tidak menjadi salah satu strategi India dalam 

menjalankan Look East Policy di kawasan Asia Tenggara.  

5.1.5 Conquest 

Berdasarkan penjelasan Ladwig, Conquest, “the offensive use of military 

assets to forcibly occupy non-contiguous territoty controlled or claimed by 

another state”. Sehingga dapat diartikan bahwa conquest merupakan sebuah aksi 

militer yang bertujuan untuk melakukan penyerangan terhadap suatu negara atau 

wilayah tertentu, dengan tujuan akhirnya adalah menduduki dan menguasai 

wilayah tersebut. Walaipun conquest menggunakan kekuatan militer untuk 

menyerang suatu wilayah, hal ini sangat berbeda dengan armed intervention, 
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karena conquest tidak bersifat resolusi, tetapi untuk memperoleh kekuasan dan 

kepentingan pribadi dari negara yang melakukan power projection. Selain itu, 

conquest juga dapat diartikan sebagai upaya untuk merebut kembali wilayah yang 

perna ditaklukan oleh negara lain
87

. 

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang saat ini menjadi 

proyeksi India untuk bekerjasama, selain untuk memperkuat ekonomi dan 

pertahanan negara, juga sebagai bentuk balancing terhadap pengaruh China. 

Sehingga upaya yang dilakukan oleh India terhadap kawasan Asia Tenggara 

adalah secara politik dan diplomasi, sehingga pada masa kepemimpinan 

Manmohan Singh pun, India tidak menjalankan operasi conquest untuk 

memperoleh kekuasaan di wilayah Asia Tenggara. Karena India mencari kawan, 

bukan lawan dalam mengimplementasikan Look East Policy di kawasan Asia 

Tenggara. 

Konflik Laut Cina Selatan juga tidak bisa dikatakan dalam kategori 

Conquest, karena Laut Cina Selatan bukanlah wilayah India. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel ini tidak dapat digunakan dalam operasional hard 

military power proejction, karena tidak adanya tendensi kegiatan yang dilakukan 

oleh India pada masa kepemimpinan Manmohan Singh yang mengarah kepada 

tindakan conquest atau penaklukan suatu wilayah khsusnya di kawasan Asia 

Tenggara.  
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5.2 Soft Military Power Projection 

 Pada subbab selanjutnya ini kita akan membahas strategi power projection 

India dalam kebijakan Look EastPolicy namun dengan cara implementasi yang 

berbeda. Jika sebelumnya kita lebih membahas mengenai bagaimana India dalam 

menggunakan kekuatan militernya untuk mengancam, menakuti, dan menyerang 

pihak lawan, maka pada subbab ini kita akan lebih melihat strategi India dalam 

menggunakan kekuatan militernya untuk memperngaruhi lawan, memperkuat 

hubungan politik dan diplomasi, dan memasuki kawasan yang menjadi objek 

power projection India.Sehingga akan sangat terlihat sekali perbedaan antara hard 

military power projection dengan soft military power projection, walaupun 

keduanya menggunakan kekuatan militer namun memiliki cara yang berbeda 

dalam implementasinya. 

 Terdapat beberapa variabel yang dapat digunakan untuk memperoleh 

analisa yang lebih spesifik tentang implementasi Look East Policy melalui soft 

military power projection ini. Keempat variabel tersebut adalah Sea Lines of 

Communication (SLOC),  humanitarian relief, evacuation non-combatan 

operation, dan peacekeeping. Keempat variabel tersebut juga memiliki karakter 

dan implementasi yang berbeda-beda, sehingga hal ini akan sangat membantu kita 

dalam menganalisa bagaimana strategi implementasi power proejction India 

melalui Look East Policy di kawasan Asia Tenggara ini
88

. 
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5.2.1 Securing Sea Lines of Communication (SLOCs) 

 Soft military power projection pertama adalah securing sea lines of 

communication (SLOC). Variabel ini menggambarkan mengenai aktifitas 

melindungi jalur kapal laut dari segala serangan baik dari negara musuh (hostile 

states) maupun ancaman tidak tetap yang dapat berasal dari aktor non-negara 

(irregular threats). Hal ini menjadi sangatlah penting bagi India dikarenakan jalur 

perdagangan menjadi sangat kritis kebutuhannya bagi perekonomian India, 

sehingga perlindungan terhadap jalur laut yang melintasi Samudera Hindia 

menjadi prioritas utama. Potensi besar serta peran vital dari Sea Lines of 

Communication membuat berbagai negara, khususnya negara adidaya seperti 

China dan Amerika Serikat berusaha keras untuk menanamkan lebih dalam 

power-nya di kawasan tersebut. Karena keamanan jalur SLOC dapat dikatakan 

mempengaruhi kestabilan dari sebuah negara, karena melalui jalur inilah satu 

negara dan negara lainnya dapat melakukan interaksi perdagangan. Berikut 

merupakan ganbaran daru Sea Lines of Communication yang membentang dari 

Selat Hormuz di kawasan Timur Tengah hingga teluk Tsugaru di Jepang.  
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Gambar 6: Jalur Sea Lines of Communication serta Choke Points 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: Energy Information and Administration 

Berdasarkan gambar tersebut terdapat beberapa Chokepoints utama yang 

melintasi Samudera Hindia hingga Laut Cina Selatan. Chokepoints merupakan 

istilah yang berbeda dengan Sea Lines of Communications. Chokepoints 

merupakan konsep yang digunakan dalam geostrategis dimana merujuk kepada 

suatu rute yang menyempit di dalam Sea Line of Communication, dapat berupa 

selat ataupun alur pelayaran sempit dan padat. Sehingga suatu kapal harus 

melewati rute tersebut atau jika tidak harus melalui rute memutar lainnya, yang 

pastinya akan memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. Chokepoints tidak 

dapat dengan mudah dilewati tapi mudah untuk diblokir oleh negara yang 

memiliki kekuasan lebih akan jalur chokepoints tersebut. Chokepoints menjadi 

sangat penting, karena berfungsi sebagai penghubung dan alternatif untuk 
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mempercepat proses perdagangan melalui jalur maritim. Oleh sebab itu kemanan 

dari checkpoints dan ijin akses untuk negara lain menjadi hal yang sangat 

diperhatikan
89

.  

 Terdapat semibilan chokepoints dengan skala internasional dan dua 

diantaranya merupakan yang terbesar dan berada di wilayah Samudera Hindia, 

kedua chokepoints tersebut adalah Teluk Hormuz di wilayah Timur Tengah dan 

Selat Malakka di wilayah Asia Tenggara. India berfokus untuk menjaga 

keamanan Sea Line of Communication di Samudera Hindia dikarenakan dari segi 

kondisi geografis, India berbatasan langsung dengan perairan Samudera Hindia, 

dan menjadi satu-satunya akses untuk terhubung dengan negara di luar kawasan 

Asia Selatan sebagai upaya untuk memperkuat perdagangannya. Sehingga dalam 

kasus ini, India berinisiasi untuk memperkuat kerjasama maritim khususnya 

dengan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, untuk melindungi Selat 

Malakka, yang juga menjadi jalur penghubung antara Samudera Hindia dengan 

Laut Cina Selatan. Selat Malakka telah menjadi chokepoints yang sangat penting 

bagi seluruh dunia, pada tahun 2005 tercatat 62,621 kapal melakukan transit di 

selat Malakka, kemudian mengalami peningkatan 22% pada tahun 2008 menjadi 

76.381 kapal telah transit dalam satu tahun
90

. Sehingga tidak heran jika posisi 

Selat Malakka menjadi sangat vital bagi sebagian besar negara. 
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5.2.1.1 Hostile State 

 Terdapat dua jenis sumber ancaman yang diterima oleh India dan menjadi 

alasan untuk menjalankan stretgi securing sea lines of communication ini, 

khususnya di kawasan Samudera Hindia dan chokepoints Selat Malaka. Pertama 

berdasarkan ancaman hostile state. Ancaman ini merujuk kepada negara China. 

Pada tahun 2013, Mentri Pertahanan China memerintahkan kapal selam LPA 

(People Liberation Army) untuk menuju Samudera Hindia atau India Ocean 

Region (IOR). Kapal selam militer China ini  menuju Samudera Hindia melalui 

Selat Malaka, Mentri Pertahanan China menyatakan bahwa tujuan dari 

penempatan kapal selam militer miliknya adalah untuk mengamankan Samudera 

Hindia dari para pembajak. Kapal selam militer China ini merupakan kapal selam 

nuklir yang memiliki daya serang yang tinggi. Kehadiran kapal selam militer 

milik China ini merupakan untuk yang pertama kalinya di Samudera Hindia
91

. 

 Pada tahun 2014, China kembali menempatkan kapal selam nuklirnya di 

Samudera Hindia, bahkan pada kali ini China menyandarkan kapal militernya di 

Colombo, Sri Lanka. India mengatakan bahwa aktifitas China tersebut merupakan 

kesempatan China untuk melakukan uji coba kepada kapal selam militernya. Pada 

tahun selanjutnya, China mencoba memproduksi kembali enam kapal selam 

militer nuklirnya. Berdasarkan pernyataan Chief of Naval Staff India, “PLA 

Navy’s activities are minutely monitored by Indian Navy and our belief is that the 

responsibility of protecting Indian Ocean and our coastline lies with the navy. 
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Our ships and aircraft are always on alert so that this responsibility is carried out 

well”. Kehadiran dari kapal selam militer China tersebut telah mampu 

memberikan ancaman dan mengambil pengawasan militer India 
92

. 

 Kekhawatiran India akan dominasi China di Indian Ocean Region telah 

ada sejak tahun 1970an, dimana pada saat itu sedang terjadi perang antara India 

dan Pakistan, kemudian paska perang China melakukan kerjasama pengembangan 

nuklir dengan Pakistan. Kecurigaan India terhadap China di kawasan Samudera 

Hindia muncul, apalagi terkait energi nuklir. Oleh sebab itu posisi Samudera 

Hindia beserta Sea Lines of Communication yang melalui kawasan ini menjadi 

sangat penting, terutama Selat Malaka, yang menjadi choke points vital bagi 

China untuk menuju kawasan perairan Samudera Hindia. Kehadiran China di 

Samudera Hindia dapat mengurangi pengaruh India di Samudera Hindia. 

Sedangkan bagi India, kawasan perairan tersebut juga menjadi kawasan yang 

sangat vital bagi India, dari segi ekonomi serta keamanan
93

.  

Oleh sebab itu, pada tanggal 28 April 2004, kementrian pertahanan India 

mengeluarkan sebuah The Indian Maritime Doctrine yang berisikan strategi navy 

India untuk kedepannya. Dalam doktrin tersebut disebutkan pentingya melakukan 

securing sea lines of communication dari Teluk Gulf hingga Selat Malakka, 

sebagai jalur chokepoints untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara. India melakukan kerjasama joint military dengan 
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beberapa negara di Asia Tenggara dengan tujuan melindungi Sea Lines of 

Communication dan melakukan strategi balancing terhadap kekuatan China.  

5.2.1.2 Irregular Threath 

 Jenis ancaman yang kedua merupakan ancaman-ancaman yang berasal 

dari aktor non-negara, sehingga dapat diartikan sebagai ancaman tidak tetap. 

Ancaman tersebut dapat berbentuk seperti aktifitas-aktifitas seperti kasus 

pembajakan laut, teror di perairan, ataupun serangan-serangan yang sering terjadi 

terhadap kapal-kapal perdagangan. Sebagian dari kita pasti akan berpendapat 

bahwa perompakan atau piracy sebagian besar hanya terjadi di Somalia. Namun 

faktanya berdasarkan deklarasi dari PBB pada tahun 2014 bahwa perairan paling 

berbahaya terletak di kawasan Asia Tenggara. Setiap tahunnya terdapat sekitar 

120.000 kapal melakukan transit di Selat Malaka, sebuah selat yang terletak di 

antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sekitar 70% - 80% seluruh minyak 

yang diimport oleh China dan Jepang harus melalui Selat Malaka
94

.   
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Gambar 7: Persebaran aktifitas teror dan perompakan di Selat Malaka 

 

 

 

 

 

Source: TIME 

Gambar tersebut menjelaskan berbagai aktifitas irregular threat yang 

terjadi di kawasan Asia Tenggara seperti, kasus percobaan penyerangan 

(attempted attack), pemblokiran jalur secara paksa (boarded), penembakan (fired 

upon), dan pembajakan kapal (hijacked). Aktifitas tersebut berpusat di jalur Selat 

Malaka menuju Laut Cina Selatan. Kawasan Asia Tenggara, menjadi kawasan 

dengan kasus perompakan terbesar sejak tahun 1995-2013, dengan total 41% 

kasus di dunia terjadi di Asia Tenggara, dibandingkan dengan Somalia yang 

hanya 28%, dan negara-negara pinggir pantai di Afrika Barat hanya 18%. 

Berdasarkan data pada tahun 2010 oleh One Earth Future Foundation, 

perompakan yang selama ini terjadi, setiap tahunnya menghabiskan dana sebesar 

US$ 7 milyar – US$ 12 milyar
95

.  
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Grafik 5: Jumlah Serangan kapal di Kawasan Asia Tenggara 

 

Source: Internationale Maritime Buerau (IMB) 

 Berdasarkan data dari Internationale Maritime Bureau (IMB), aktifitas-

aktifitas penyerangan terhadap kapal, baik yang bermuatan komoditas barang 

dagang, minyak, maupun militer, terjadi di kawasan Selat Malaka, yang 

melibatkan tiga negara utama, yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Negara 

yang paling sering mendapatkan penyerangan kapal tersebut adalah Indonesia. 

Filipina dan Thailand juga mendapatkan penyerangan kapal namun jumlahnya 

tidak sesignifikan negara Indonesia.  

  Wilayah perairan Asia Tenggara dengan intensitas aktivitas bajak laut yang 

tinggi berada di Indonesia. seja 2008 aktivitas bajak laut di Indonesia terus 

meningkat hingga mencapai 106 aktivias serangan. Di wilayahLaut Tiongkok 

Selatan meuncak pada 2010 dengan 31 serangan, aktivitas tersebut menurun di 

tahun berikutnya. Aktivitas serangan bajak laut di Thailand berkurang mencapai 0 
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serangan pada 2011-2013. Di Indonesia, tahun 2014 serangan menurun menjadi 

100 serangan, namun kembali meningkat menjadi 108 serangan
96

. 

5.2.1.2 India’s Strategic Relations 

 Strategi power projection India melalui implementasi Look East Policy 

dapat terlihat dari cara India memanfaatkan konflik atau permasalahan yang 

sedang terjadi terkait Sea Lines of Communication baik dari hostile state ataupun 

irregular threat. India memanfaatkan permasalahn tersebut untuk menjadi sebuah 

jalan untuk mendekatkan diri dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara 

yang menjadi target proyeksi kekuatan India saat ini. Seperti kita ketahui bahwa 

pada fase kedua Look East Policy ini, India sangat berfokus terhadap kerjasama 

keamanan dan hal ini dapat menjadi kesempatan bagi India, karena adanya 

kesamaan masalah yang dihadapi. 

 Pertama adalah India dan Indonesia. Kedua negara tersebut sama-sama 

memiliki kekuatan militer yang besar di kawasan Asia Tenggara, sehingga hal ini 

dapat mendukung kerjasama kedua negara dalam melindungi sea lines of 

communication serta ancaman keamanan yang bersifat lebih tradisional, seperti 

halnya perompakan. Kedua negara tersebut juga memiliki kepentingan untuk 

memastikan hegemoni China tidak semakin luas tanpa adanya perlawanan 

ataupun penyeimbang di kawasan Asia Tenggara. Secara geostrategis baik India 

dan Indonesia terletak pada posisi yang sangat krusial, dimana kedua negara 
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tersebut juga mengontrol pintu masuk jalur Sea Lines of Communication dari 

Samudera Hindia hingga Teluk Bengal di utara, kemudian dari Selat Malaka ke 

timur. Sehingga pada akhirnya Indonesia mengajak India untuk bekerjasama 

dalam melindungi ketahanan maritim mereka. Latihan militer bersama (joint 

naval exercises) beserta melakukan ptroli dari satu pelabuhan ke pelabuhan 

lainnya menjadi aktifitas utama dalam kerjasama mereka
97

. 

 Pada tahun 2005, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono 

melakukan kunjungannya ke India dan menyetujui untuk mengadakan annual 

senior officer strategic dialogue. Dimana pertemuan pertamanya dilakukan pada 

pertengahan tahun 2006. Perjanjiannya adalah berupa kerjasama antar institusi 

pelatihan militer kedua negara. Dimana India akan menyediakan pelatih militer 

untuk Indonesia di bawah ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation), 

sementara Indonesia juga telah mengirim militernya ke India dengan tujuan untuk 

memberikan pelatihan. Setelah itu kedua negara sepakat untuk mendirikan Joint 

Defence Cooperation Committee (JDCC), merupakan sebuah mekanisme yang 

berisikan berbagai kegiatan kerjasama seperti ppertukaran anggota militer maritim 

(navy) untuk mendapatkan pelatihan di institusi negara yang berbeda (India-

Indonesia)
98

.  

 Mentri Pertahanan India pada saat itu, A.K. Antony melakukan kunjungan 

ke Indonesia dari tanggal 15-17 Oktober 2012 dengan tujuan melakukan dialog 
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kementrian pertama antar dua negara. Pertemuan Joint Working Group 

sebelumnya diadakan pada tahun 2011 di Semarang. Kedua pertemuan tersebut 

menghasilkan sebuah perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Asisstence dalam 

bidang Criminal Terrorism dan Jungle Warfare di India. A.K. Antony 

menyarankan agar kerjasama latihan militer ini akan terus berjalan, mengingat 

kedua negara sedang bekerjasama dalam melakukan patroli bersama untuk 

menjaga coordinated maritime patrols (CORPAT)
99

. 

 Hubungan bilateral antara India dan Vietnam akhir-akhir menjadi semakin 

kuat, terutama dalam fokus keamanan kawasan dan perdagangan. Dengan 

munculnya kebangkitan China, menjadikan hubungan India dan Vietnam 

berorientasi menjadi lebih strategis. Terkait kasus China yang memberikan 

ancaman terhadap eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh India di 

perairan Laut Cina Selatan, hal ini membuat Vietnam dan India bekerjasama 

dalam menjaga Sea Lines of Communication khususnya di Samudera Hindia dan 

Laut China Selatan, tidak hanya untuk menghentikan kegiatan perompakan tetapi 

juga membagi fokus terkait kasus China tersebut. Kerjasama militer maritim 

Vietnam dan India telah dilakukan, salah satu bentuknya adalah dengan 

memberikan ijin akses terhadap kapal militer India untuk masuk ke pelabuhan 

Nha Trang di Vietnam dan menjadikan teluk Cam Ranh sebagai pangkalan kapal 

perang mereka. Pada kunjungan Presiden Vietnam, Truong Tan Sang, bulan 
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Oktober 2011 ke India, berhasil menyepakati kerjasama kemanan untuk menjaga 

kawasan sea lines of communication
100

.  

 Vietnam dan India telah melakukan strategic dialogue meeting pada tahun 

2009 dan 2011, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah terbentuknya kerjasama 

untuk mengembangkan kekuatan nuklir, meningkatkan kemanan kawasan, 

melawan segala jenis terorisme, tindak kriminal transnasional, serta perdagangan 

narkoba. Vietnam sangat terbuka terhadap India untuk masuk ke dalam 

teritorialnya, terutama untuk membantunya dalam menyelesaikan sengketa Laut 

Cina Selatan dengan China
101

.  

 Selanjutnya adalah hubungan antara India dan Malaysia. Kedua negara 

tersebut telah menjadlin hubungan bilateral yang kuat sejak lama. Bahkan 

perjanjian kerjasama keamanan telah ditanda tangai sejak tahun 1992. Perjanjian 

kerjasama mereka berisikan tentang latihan militer bersama, pelatihan pasukan 

atau personil pertahanan, serta perdagangan persenjataan militer. Kedua negara 

tersebut juga telah sepakat untuk menjaga keamanan Selat Malaka dari serangan 

para perompak maupun pengakuan secara sepihak dari China terhadap beberapa 

pulau Malaysia. Ancaman-ancaman tersebut hingga kini menjadi kecemasan bagi 

Malaysia. Pada tahun 2010, Perdana Mentri Manmohan Singh mengunjungi 

Malaysia untuk meningkatkan kerjasamanya dengan India, sekarang bertambah 

fokus untuk melawan aksi terorisme melalui information sharing antar negara dan 

membentuk Joint Working Group (JWG). Latihan militer berupa saling 
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menembak sebagai bentuk anti-piracy excersice di Selat Malaka. India juga telah 

menyetujui kerjasama dalam joint maintainance of Scorpene submarines
102

.  

 Malaysia – India Defence Cooperation Meeting pada tingkatan Sekretaris 

Pertahanan dilaksanakan secara berkala. Pertemuan ke-9 dari MIDCOM telah 

dilaksanakan di Kualalumpur, Januari 2012. Hasil dari pertemuan tersebut adalah 

ketua angkatan udara Malaysia akan mengunjungi ketua angkatan laut di India, 

begitu pula sebaliknya. India juga berpartisipasi dalam mekanisme kerjasama 

Strait of Malacca and Singapore (SOMS
103

).  

 Hubungan bilateral India dan Singapura telah terjalin sejak tahun 1993, 

namun mengalami peningkatan sejak tahun 2005, dimana Singapura dan India 

meningkatkan kerjasama dan latihan militernya menjadi Singapore-India 

Maritime Bilateral Exercise (SIMBEX) dan Anti-Submarine Joint Warfare (ASW). 

Selain itu pada tahun 2003 sebelumnya, kedua negara tersebut juga telah 

melakukan kerjasama militer kearah yang lebih intens yaitu personal exchanges, 

defence courage, intelligence sharing bahkan militer udara mereka juga telah 

melakukan join exercise pada tahun 2004 di Gwalior dan pada tahun yang sama 

juga melakukan latihan militer bersama di Alaska, dipimpin oleh militer Amerika 

Serikat. Pada tahun 2007, India memberika ijin kepada Singapura untuk 

melakukan latihan militer di pangkalannya, Kalaikunda, Bengal Barat selama lima 

tahun
104

.  
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 Oleh sebab itu kesimpulan dari variabel Securing Sea Lines of 

Communication ini adalah India benar-benar menggunakan strategi ini dalam 

menjalankan Look East Policy. Hampir seluruh negara di kawasan Asia Tenggara 

menjalin kerjasama militer dengan India. Hal ini dapat terjadi, karena India dan 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kesamaan masalah, baik yang 

bersumber dari hostile state yaitu kebangkitan dari kekuatan China, serta 

irregular threat yaitu permasalahan keamanan tradisional, seperti perampokan, 

pembajakan, penyerangan kapal, dan sebagainya. Strategi Securing Sea Lines of 

Communication, menjadi strategi yang sangat relevan bagi India untuk 

menjalankan power projection di kawasan Asia Tenggara. Bahkan India telah 

memperoleh banyak akses untuk memasukkan kekuatan dan aset militernya di 

kawasan Asia Tenggara melalui perjanjian-perjanjian kemanan militernya. 

5.2.2 Non-Combatan Evacuation Operations 

Non-combatan evacuation operations merupakan variabel yang sangat 

berbeda dengan variabel sea line of communication. Menurut penjelasan Ladwig, 

“non combatan evacuation is the evacuation f Indian or friendly third country 

civilians from a foreign country when they are endangered by war civil unrest”. 

Salah satu contoh kasusnya adalah ketika India melakukan evakuasi selama 

Operation Sukoon, dimana pada saat itu angkatan lautnya mamu mengevakuasi 

sekitar 2.280 penduduk India, Sri Lanka, dan Nepal dari Lebanon pada tahun 

2006. Ini berarti variabel non-combatan evacuation operations merupakan strategi 

yang digunakan oleh suatu negara untuk memproyeksikan kekuatannya terhadap 
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suatu wilayah atau negara lainnya, dengan cara menggunakan alat militernya 

dengan tujuan pengevakuasian
105

.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari non-combatan evacuation 

operation ini tidak ada digunakannya alat militer untuk mengancam maupun 

menyerang lawan secara langsung. Akan tetapi terdapat tujuan utama dari variabel 

atau strategi ini, yaitu pertama menunjukkan kepada lawan kekuatan militer 

sebuah negara yang melakukan power projection tersebut. Karena dengan 

melakukan non-combatan evacuation operation, negara tersebut menggunakan 

aset militernya di luar kawasannya. Kedua adalah untuk memperoleh akses masuk 

ke wilayah atau suatu negara yang menjadi objek power projection negara 

tersebut. Hal ini menjadi sangat penting, karena dapat menjalankan kekuatan 

militernya di wilayah lawaan atau wilayah persengketaan. Ketiga adalah dapat 

meningkatkan hubungan diplomasi jika evacuation opration ini dilakukan untuk 

membantu penduduk negara lainnya. 

Asia Tenggara merupakan kawasan yang dapat dikatakan cukup tenang 

terkait konflik militer, namun bukan berarti tidak memiliki konflik militer baik 

antar negara maupun internal negara. Konflik yang dimaksud oleh non-combatan 

evacuation operations ini bukan hanya mengenai perang atau penggunaan militer 

antar negara, namun juga dapat berupa perang sipil, konflik perbatasan, konflik 

ras dan etnis yang terjadi di sebuah negara. Asia Tenggara merupakan kawaswan 

yang heterogen, dimana terdapat berbagai etnis, suku, agama yang sangat 

berpotensi untuk terjadi konflik. Beberapa kasus besar yang pernah terjadi di 
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kawasan Asia Tenggara adalah kasus Rohingnya di Myanmar yang bermula pada 

tahun 2012 dan saat ini tergolong konflik agsma, yaitu antara penganut agama 

budha dengan umat islam Rohingnya di Myanmar
106

. Sampai saat ini kasus ini 

telah memakan korban sejumlah 6000 jiwa. Kasus konflik beragama lainnya 

adalah kelompok Moro Islamic Liberation Front (MILF) dengan pemerintahan 

Filipina, yang akhirnya memunculkan berbagai aksis terorisme, salah satunya 

adalah kelompok teroris Abu Sayaf
107

. 

Sedangkan contoh beberapa kasus perbatasan yang pernah terjadi dan 

menyita perhatian internasional adalah konflik perebutan candi Preah Vihear yang 

berada di perbatasan Thailand dan Kamboja. Konflik saling mengakui candi ini 

mulai meningkat sejak tahun 2008, hingga pada akhirnya kedua negara 

mengkerahkan pasukan militernya untuk berjaga di daerah perbatasan
108

. Konflik 

kedua adalah konflik saling klaim wilayah Sabah yang terletak di utara Malaysia, 

antara Filipina khususnya pasukan militer yang mengatasnamakan diri sebagai 

perwakilan dari The Royal Sulu Sultanate Army dengan pasukan militer 

Malaysia
109

. Contoh kasus terakhir yang sangat menyita perhatian internasional 

adalah konflik perbatasan Laut Cina Selatan, yang melibatkan beberapa negara 

Asia Tenggara, Taiwan, dan China. Hingga akhirnya setiap negara harus 

mengerakan kapal militernya untuk menjaga keamanan perbatasan. 
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Konflik-konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara tersebut 

merupakan akar dari berjalannya variabel non-combatan evacuation operation ini. 

Namun apakah dengan terjadinya konflik antar negara tersebut, variabel ini sudah 

pasti dapat diimplementasikan? Seluruh konflik yang terjadi telah melibatkan 

pergerakan militer antar negara, bahka beberapa telah menimbulkan korban jiwa 

yang tidak sedikit jumlahnya. Namun konflik-konflik tersebut tidak dapat 

membuktikan adanya implementasi non-combatan evacuation operation yang 

dilakukan oleh India di kawasan Asia Tenggara. Alasannya adalah tidak semua 

konflik menimbulkan korban jiwa yang harus dan dapat dievakuasi oleh India. 

Yang kedua adalah tidak adanya kebijakan ataupun aktifitas India untuk ikut 

campur dalam konflik-konflik tersebut dengan menjadi pihak ketiga yang 

melakukan evakuasi terhadap para korban. Sehingga kedua hal tersebut telah 

dapat memberikan justifikasi bahwa India tidak menjalankan variabel non-

combatan evacuation operation dalam mengimplementasikan Look East Policy di 

kawasan Asia Tenggara. 

5.2.3 Humanitaian Relief 

Dalam strategi humanitarian relief, Ladwig menekankan pada fungsi 

kekuatan militer untuk memberikan bantuan terhadap suatu kawasan atau negara 

paska terjadinya bencana alam. Humanitarian Relief sekilas mirip dengan non-

combatan evacuation operations, namun keduanya memiliki fungsi dan 

implementasi yang berbeda, walaupun kedua stratregi tersebut sama-sama 

menekankan pada bantuan melalui operasionalisasi militer. Namun perbedaan dari 

kedua variabel tersebut terletak pada jenis bantuan dan objeknya, jika non-



108 
 

combatan evacuation operations berfokus kepada proses evakuasi terhadap 

penduduk yang berada pada kondisi berbahaya di tengah peperangan atau konflik, 

sedangkan humanitarian relief lebih pada bantuan terhadap korban bencana alam. 

Sehingga dengan memberikan bantuan paska bencana alam, juga dapat menjadi 

kesempatan bagi negara tersebut untuk memperluas power projection-nya. Karena 

dengan memberikan bantuan, negara tersebut menggunakan aset militernya untuk 

menyalurkan bantuan tersebut. Sama seperti halnya dengan variabel sebelumnya, 

human relief dapat memningkatkan hubungan diplomasi antar negara. 

India merupakan salah satu negara yang sangat aktif dalam memberikan 

bantuan terhadap negara yang menjadi korban bencana alam. Kawasan yang 

menjadi fokus dari India adalah Asia Selatan serta Asia Tenggara. Hal ini dapat 

dilihat dari alokasi dana yang diberikan oleh India ada tahun 2001-2010, yaitu 

sebesar US$ 240 juta, yang merupakan jumlah terbesar jika dibandingkan dengan 

kawasan lainnya
110

. 
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Gambar 8: Kisaran Jumlah Dana Bantuan untuk setiap Kawasan (2001-10) 

 

 

 

 

 

Sumber: Global Public Policy Institue 

Hal ini bukanlah tidak beralasan, Asia Tenggara merupakan kawasan yang 

dapat dikatakan rawan akan bencana alam, dua bencana alam terbesar yang terjadi 

di Asia Tenggara dalam kurun waktu satu dekade belakang ini adalah bencana 

tsunami pada tahun 2004 dan Cyclone Nargis pada tahun 2008. Tingginya 

intensitas bencana alam yang terjadi serta tingginya korban  jiwa menjadi salah 

satu faktornya. Faktor pendukung lainnya adalah implementasi dari Look East 

Policy milik India. Dimana strategi bantuan bencana alam ini menjadi salah satu 

alat bagi India untuk menjalankan soft military power projection-nya
111

. Selain itu 

adalah sebagai bentuk penyeimbang dari keberadaan China di Asia Tenggara, 

yang turut aktif dalam memberikan bantuan bencana alam. 

Pendekatan yang dilakukan oleh India pada kawasan Asia Tenggara 

melalui strategi bantuan bencana alamnya dapat dikatakan sangat efektif. 
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Contohnya adalah ketika bencana Cyclone Nargis terjadi di Myanmar pada tahun 

2008. Myanmar merupakan negara yang tidak memberikan akses sama sekali 

terhadap bantuan luar negeri dari negara-negara barat, terutama pemberian akses 

terhadap militer mereka untuk masuk kawasan Myanmar. Akan tetapi, 

Pemerintahan Myanmar justru memebrikan akses masuk bagi militer India untuk 

keperluan bantuan bencana alam. Bahkan militer India merupakan militer pertama 

untuk memasuki delta, wilayah dimana bencana tersebut terjadi, dengan 

mengirimkan dua kapal yang bermuatkan obat-obatan beserta para tenaga 

medisnya
112

.   

Selain permasalahan ijin akses masuk militer ke negara penerima donor, 

ada faktor lainnya yang dapat menghambat negara pendonor untuk tidak dapat 

memberikan donornya. Faktor kedua adalah agama dan budaya, contohnya pada 

bencana alam tsunami di Indonesia pada tahun 2004, beberapa bantuan yang 

diberikan tidak dapat dikonsumsi atau dipergunakan oleh para korban, karena 

peraturan agama mereka yang melarang. Secara singkat, bantuan luar negeri dapat 

dikatakan efektif jika dapat dipergunakan dan dikonsumsi oleh para korban dari 

negara penerima donor. Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi efektifitas dari 

bantuan humanitarian relief adalah kurang koordinasi antara negara pendonor dan 

penerima donor, atau sesama negara pendonor. Munculnya sifat berkompetisi 

untuk memperoleh pengakuan internasional, justru mengakibatkan kurangnya 
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koordinasi dalam pemberian bantuan, karena semuanya ingin mengatur dan 

berpengaruh dalam proses pemberian bantuan tersebut
113

. 

Berikut merupakan spesifikasi jumlah dana bantuan serta jenis bantuan 

yang diberikan terhadap beberapa negara di Asia Tenggara yang tertimpa bencana 

alam oleh India: 

Tabel 3: Daftar Negara dan Bantuan Bencana Alam oleh India 

Negara Bantuan 

Myanmar 2008 | Relief following Cyclone Nargis (material, food, aid, 

medical supplies, medical team, etc. 

Cambodia 2001 | US$ 7.500 | In kind medical aid to Cambodian Red Cross 

2003 | US$ 18.000 | In kind assistance, mainly medicines 

Laos 2003 | US$ 21.000 | Drough relief, mainly parmacheuticals 

Philippines 2008 | US$ 100.000 | Typhoon relief (cash to government) 

2006 | US$ 250.000 | Typhoon Reming (cash to government) 

Indoensia 2006 | US$ 2 millions | In-kind relief after Jogjakarta earthquake: 

army hospital, blankets, tents, food) 
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2005 | US$ 2 millions | hospital ship to Banda Aceh after tsunami 

(relief materials and medical teams) 

Sumber: GPPI Research no.13 hal-18 

Investasi dana yang dikeluarkan oleh India untuk strategi pendekatan 

melalui humanitarian relief ini tidaklah sedikit, namun melalui strategi ini India 

mampu mendapatkan akses masuk ke wilayah negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara. Tidak hanya bantuan atau pendekatan secara one on one (bilateral), 

India juga melakukan kerjasama dengan institusional maupun organisasi kawasan 

tertentu. Pada tahun 2013, India turut aktif dalam pertemuan ASEAN Defense 

Minsters Meetin-Plus (ADMM-Plus), dalam pertemuan tersebut negara-negara 

ASEAN beserta India dan delapan negara lainnya (Australia, China, Jepang, 

Selandia Baru, Rusia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat) membentuk sebuah 

kerja sama latihan dalam menghadapi bencana alam dan proses pemberian 

bantuan, atau yang disebut sebagai Humanitarian Assistence Disasster Response 

and Military Medicine Exercise (HADR & MM EX)
114

.  

Kesimpulan dari segala aktifitas yang dilakukan India dalam variabel 

humanitarian relief, menunjukkan bahwa India benar-benar mempertimbangkan 

bantuan kemanusiaan sebagai salah satu alat untuk menjalankan kebijakan luar 

negeri milik India, khususnya soft projection. India merupakan negara yang lebih 

memilih untuk melakukan pendekatan secara government to government. 
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Pendekatan yang dilakukan oleh India dalam variabel ini terbilang berhasil, 

dengan diperolehnya ijin akses masuk kepada militer India untuk masuk ke 

wilayah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dengan tujuan memberikan 

bantuan luar negeri terhadap korban bencana alam. India berhasil mendapatkan 

perhatian dan memperkuat diplomasi bilateral antar negara. 

5.2.4 Peacekeeping 

Peacekeeping atau penjaga kedamaian merupakan sebuah oeprasi militer 

yang didesain khusus untuk membantuk proses diplomasi, dengan tujuan untuk 

mencapai kestabilan politik yang berjangka panjang, dalam sebuah konflik atau 

perselisihan antar negara yang sedang terjadi. India sendiri merupakan salah satu 

negara yang paling berkontribusi dalam misi-misi peacekeeping dari Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu contoh kasus yang pernah diatasi oleh pasukan 

militer India adalah ketika India harus menurunkan 8.000 personil militer di 

Republik Demokratis Kongo, Lebanon, dan negara di kawasan Afrika 

lainnya.Dengan operasi peacekeeping ini, India mampu menunjukkan kekuatan 

militernya dan bergerak di kawasan negara lain di bawah pengawasan dan ijin dari 

PBB secara langsung. 

Namun apakah dengan potensi militer India dan keanggotaan India 

sebagai anggota peacekeeping PBB terjadi operasional variabel ini di kawasan 

Asia Tenggara? Berdasarkan sejarahnya ASEAN sebagai organisasi kawasan Asia 

Tenggara belum pernah memiliki regional force di bawah ASEAN. Isu ini mulai 

muncul sejak tahun 1994 mengenai pendirian ASEAN Regional Peacekeeping 
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Operations, namun sayangnya tidak dilanjutkan. Kembali muncul setelah 

Indonesia mengajukan kembali pembentukan peackeeping operations di ASEAN, 

sebagai bentuk pertahanan dan pencegahan terhadap konflik internal negara 

maupun spillover antar negara bertetangga. Akan tetapi beberapa negara kembali 

menolak, seperti halnya Vietnam yang menolak dengan alasan akan merusak 

kedaulatan sebuah negara jika peacekeeping operations ini dibentuk
115

.  

Penolakan kedua berasal dari Perdana Mentri Thailand yang menganggap 

bahwa tidak ada konflik kawasan yang terjadi ataupun yang berpotensi 

memerlukan peran regional force untuk mengatasinya. Sedangkan Malaysia 

berpandapat bahwa ASEAN bukanlah blok militer, sehingga regional force 

tersebut tidak akan berguna dalam meningkatkan perekonomian kawasan maupun 

mengatasi permasalahan bencana alam yang sering terjadi di kawasan Asia 

Tenggara. Hingga beberapa tahun kemudian, mereka merubah sistem kebijakan di 

dalam negeri mereka dan kemudian mulai menerapkan peacekeeping operations 

di internal negara mereka maupun dengan negara di luar kawasan. Perubahan 

keputusan ini terjadi karena dua hal, yaitu beberapa negara anggota ASEAN telah 

bergabung dalam peacekeeping operations dengan operasional di luar kawasan. 

Hal tersebut memberikan keuntungan sendiri bagi negara terkait. Kedua semakin 

banyaknya konflik internal maupun antar negara yang terjadi, baik bencana alam, 
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teroris, maupun konflik perbatasan yang sangat memerlukan peran dari regional 

force
116

.  

Kesempatan ini muncul ketika India pada masa pemerintahan Perdana 

Mentri Modi, melalui kebijakan Act East Policy-nya, untuk pertama kali 

mengadakan latihan militer peacekeeping operations di Pune, India. Kerjasama 

ini berada di bawah The ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM+), 

Humanitarian Mine Action (HMA), dan Peacekeeping Operations (PKO) Joint 

Field Training Exercise. Latihan militer PKO ini melibat 18 negara, yaitu 10 

negara anggota ASEAN serta China, Jepang, Australia, India, Korea, Selandia 

Baru, dan Amerika Serikat
117

.  

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa Look East Policy 

pada masa pemerintahan Manmohan Singh (2004-2014) tidak menggunakan 

strategi Peacekeeping Operations di kawasan Asia Tenggara. Alasan pertama 

tidak adanya regional force di ASEAN, kedua kondisi kawasan pada saat itu yang 

masih merasa belum membutuhkan peackepeeing operations berdasarkan 

intensitas dan jenis konflik yang terjadi di Asia Tenggara, ketiga strategi ini baru 

dijalankan pada masa pemerintahan Narendra Modi pada kebijakan Act East 

Policy. Sehinggara variabel ini tidak dapat digunakan dalam operasionalisasi Look 

East Policy pada masa pemerintahan Manmohan Singh.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Look East Policy merupakan sebuah kebijakan luar negeri India yang 

pertama kali dipublikasikan oleh Perdana Mentri Narasimha Rao pada tahun 1994. 

Latar belakang keterpurukan perekonomian India akibat runtuhnya Uni Soviet dan 

perang teluk, serta krisis politik di internal pemerintahan India selama dua tahun, 

mengharuskan India untuk memperluas jangkauan kerjasama. Terpilihnya 

kawasan Asia Tenggara sebagai targer proyeksi kekuatan India, tidak lepas dari 

potensi ekonomi yang dimiliki oleh kawasan Asia Tenggara. Selain itu bangkitnya 

kekuatan China di kawasan Asia pada umumnya dan Asia Tenggara pada 

khususnya, turut menjadi alasan bagi India untuk melakukan penyeimbangan 

kekuatan di kawasan tersebut.  

 Implementasi dari Look East Policy dibagi menjadi dua fase yang berbeda, 

yaitu fase ekonomi mulai dari tahun 1994-2001. Kemudian fase keamanan 

dimulai pada saat momentum tragedi terorisme 9/11 terjadi. Sehingga India 

mendeklarasikan diri akan berfokus pada kerjasama keamanan sebagai bentuk 

perlawan terhadap aksis terorisme. Pemilihan waktu pada tahun 2004-2014 

menyesuaikan diri dengan periode kepemimpinan Manmohan Singh, serta masa 

berakhirnya Look East Policy.  
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 India dalam menjalankan Look East Policy pada fase kedua berfokus 

kepada strategi military power proejction. Dalam implementasinya dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu hard military power projection dan soft military power projection. 

Dalalam upayanya menggunakan hard military, India hanya dapat menjalankan 

variabel showing the flag. Hal yang dilakukan oleh India menunjukkan 

kepentingan dan power-nya di kawasan Laut Cina Selatan. Sehingga 

mengharuskan India untuk mengirimkan empat kapal perang miliknya di kawasan 

tersebut. Tujuan dari showing the flag sendiri adalah bukan untuk menyerang 

lawan, tetapi mengancam lawan, dengan menunjukkan bahwa negara 

bersangkutan turut memiliki kepentingan dan akan berusaha untuk 

mempertahankannya. India melakukan ini untuk menunjukkan kepentingannya 

kepada China yang telah mengakui secara pihak wilayah Laut Cina Selatan. 

 Variabel lainnya dalam hard military power projection belum dapat 

digunakan oleh India. Hal ini bukan karena kapasistas militer India, namun 

kondisi regional dan internal politik Asia Tenggara yang tidak sesuai untuk 

menjalankan ke empat variabel lainnya, yaitu, compellence and deterrence, 

punishment, armed intervention, dan conquest. Sedangkan untuk soft military 

power projection dapat dikatakan berperan lebih signifikan dalam penerapan Look 

East Policy di kawasan Asia Tenggra. Dari keempat variabel yang tersedia, 

Securing Sea Lines of Communication (SLOCs) merupakan variabel yang paling 

relevan untuk diterapkan oleh India dalam menjalankan strategi power projection-

nya.  
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 Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan maritim yang dimana hampir 

seluruh negaranya memiliki garis pantai. Terdapat tiga perairan yang memiliki 

pengaruh kuat terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Samudera 

Hindia sebagai jalur SLOCs, kemudian Selat Malaka sebagai international choke 

point dengan kepadatan kapal terbesar kedua, terakhir adalah Laut China Selatan. 

Ancaman kebangkitan China yang ingin memberikan pengaruh besar di kawasan 

Asia Tenggara serta di Samudera Hindia memberikan rasa tidak aman yang sama 

kepada India dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menjadi 

kesempatan bagi India untuk melakukan berbagai kerjasama militer bersama 

negara-negara di Asia Tenggara, seperti joint military exercise, patroli jalur laut 

atau SLOCs, melakukan kegiatan perdagangan persenjataan militer, penukaran 

pakar akademisi militer, melakukan sharing information. Tujuannya tidak hanya 

untuk melakukan balancing terhadap China, namun juga perlawanan terhadap 

kasus-kasus perompakan yang cukup besar dan sering terjadi di kawasan Asia 

Tenggara. Dalam variabel ini, India dapat merangkul hampir seluruh negara-

negara di kawasan Asia Tenggara. 

 Selanjutnya dalam implementasi variabel humanitarian relief dapat 

dikatakan juga berjalan secara signifikan. Kondisi kawasan Asia Tenggara yang 

rentan akan bencana alam menjadikannya sebuah kesempatan bagi India. 

Kebijakan luar negeri berkaitan dengan humanitarian relief ini menjadi salah satu 

fokus India dalam menjalankan Look East Policy. Bagaimana tidak, dana yang 

dikeluarkannya pun sangat besar. Namun hasilnya berbandung lurus, dimana 

India menjadi salah satu negara yang dipercaya untuk memberikan bantuan luar 
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negerinya dengan memebrikan ijin akses masuk terhadap militernya di wilayah 

beberapa negara Asia Tenggara yang terkena bencana alam. Sedangkan negara 

barat seperti Amerika Serikat mengalami kendala perihal akses masuk. Sehingga 

India dapan menjalankan strategisoft military power projectionnya.  

 Sedangkan variabel selanjutnya adalah non-combatan evacuation 

operations. Variabel ini tidak menajdi salah satu cara India dalam menjalakan 

Look East Policy. Sebab dari seluruh kasus-kasus besar yang terjadi di kawasan 

Asia Tenggara sejak tahun 2004-2014, belum ada yang menunjukkan keterlibatan 

India di dalamnya untuk melakukan evakuasi terhadap para korban konflik baik 

konflik perbatasan maupun suku atau etnis, baik yang melibatkan lebih dari satu 

negara hingga konflik internal negara. Sehingga variabel ini dapat dikatakan tidak 

berjalan. Hal ini juga terjadi pada variabel peacekeeping, dimana karena 

minimnya konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, serta standard dari 

operasional peacekeeping, dimana sebuah negara anggota yang menjalankan 

peacekeeping operations harus berada dibawah perintah PBB, makal hal ini 

belum dapat dijalankan oleh India. Walaupun India merupakan salah satu anggota 

aktif dalam menjalankan peacekeeping operations. 

 Kesimpulan akhirnya, dalam mengimplementasikan variabel-variabel 

dalam military power proejction sangatlah tergantung kepada wilayah dannegara 

yang menjadi target power projection. Kawasan Asia Tenggara merupakan 

kawasan yang masih minim akan konflik persenjataan militer yang bersifat 

menyerang. Sehingga soft military power projection memeliki peran yang lebih 
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besar dari pada hard military power projection. Hal ini akan berbeda jika negara-

negara Afrika maupun Timur Tengah yang menjadi target power projection India.  

6.2 Rekomendasi 

 Penelitian ini masih memiliki keterbatasan ruang lingkup penelitian, 

walaupun telah menggunakan periode waktu selama sepuluh tahun yaitu dua kali 

masa pemerintahan Perdana Mentri Manmohan Singh pada tahun 2004-2014, 

namun masih banyak poin menarik lainnya yang dapat dieksplor dan 

dikembangkan lagi pada penelitian terkait selanjutnya. Dari segi waktu, kita masih 

dapat melakukan penelitian terhadap Act East Policy sebagai lanjutan dari Look 

East Policy yang masih juga berfokus kepada strategi keamanan India, atau jika 

fokus kita adalah ekonomi, dapat melakukan penelitian pada tahun 1991-2000. 

Selain periode waktunya, untuk penelitian selanjutnya juga dapat melakukan 

perbandingan dengan cara meneliti power projection India di kawasan berbeda 

melalui Look West Policy di kawasan Afrika dan Asia Tenggara. Karena pola dan 

jenis dari strategi power projection yang digunakan juga akan berbeda. Sehingga 

dari perbandingan ini dapat menjadi pembelajaran dan memberikan pemahaman 

baru terkait strategi power projection India.  
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