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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 Skripsi ini akan membahas mengenai kerjasama Amerika Serikat dan India 

pada masa pemerintahan George W. Bush (20 Januari 2001 - 20 Januari 2009)1 

atas proses pengembangan teknologi nuklir di India. Amerika Serikat dengan 

India memiliki hubungan luar negeri yang cukup baik, terlihat dari kerjasama 

kedua negara di yaitu US-India Civil Nuclear Agreement. Bedasarkan teori 

neo-realisme dan balance of power, kerjasama US-India Civil Nuclear Agreement 

akan lebih menguntungkan posisi Amerika Serikat. Dengan adanya kerjasama 

pengembangan teknologi nuklir di India akan menimbulkan balance of power 

Amerika Serikat di kawasan Asia Selatan dan Asia Timur. 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di bumi ini memiliki sejarah yang sangat panjang. 

Perkembangan teknologi mulai sangat terasa pada awal abad 19, pada masa 

                                                        
1 “Early Life and Career”, 
http://www.georgewbushlibrary.smu.edu/en/The-President-and-Family/George-W-Bush.aspx 
(diakses pada tanggal 18 September 2012) 
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industrialisasi.2 Perkembangan teknologi memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan penelitian dan penemuan karena teknologi adalah ciptaan manusia. 

Penelitian demi penelitian, penemuan demi penemuan menyebabkan 

teknologi semakin berkembang abad demi abad hingga pada pertengahan abad 

ke-19 penerobosan penemuan teknologi pemisah atom menjadi nuklir. Penemuan 

nuklir tersebut adalah kabar gembira sekaligus kabar buruk karena energi nuklir 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia 

untuk menjadi solusi masalah krisis energi. Namun di balik penemuan energi 

nuklir yang begitu berguna bagi solusi krisis energi, nuklir juga menjadi 

kekhawatiran bagi umat manusia. Nuklir akan menjadi sangat berbahaya bila 

digunakan sebagai senjata perang, nukir dapat menjadi sumber konflik antar 

negara dan nuklir juga bisa menjadi bencana alam.3 

 

 

 

                                                        
2 “Liberalisme, Sosialisme, Kapitalisme”, 
http://johnpau.wordpress.com/2010/06/26/liberalisme-sosialisme-kapitalisme (diakses pada  
tanggal 18 September 2012) 
3  “Energi Nuklir Pengertian dan Pemanfaatan”, 
http://maulanusantara.wordpress.com/2010/04/05/energi-nukir-pengerian-dan-pemanfaatannya/ 
(diakses pada tanggal 18 September 2012) 
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Teknologi nuklir memiliki hubungan yang berkaitan dengan permasalahan 

kestabilan politik internasional. Sejak Tragedi Hiroshina dan Nagasaki (1945)4 

konsep dari pemanfaatan teknologi nuklir mengarah kepada senjata nuklir dalam 

bentuk bom atom yang sampai saat ini menjadi senjata yang paling ditakutkan 

oleh umat manusia di bumi karena dapat menghancurkan segala sesuatu hingga 

rata di atas tanah dan dapat mengakibatkan datangnya penyakit-penyakit aneh 

yang tidak dapat disembuhkan.5 Peristiwa yang terjadi pada dua kota di Jepang, 

Hiroshima dan Nagasaki, bisa menjadi contoh hasil dari penggunaan teknologi 

senjata nuklir secara tidak bertanggung jawab. Maka dari itu teknologi nuklir yang 

mengarah kepada senjata nuklir harus dilucutkan seperti isi dari kesepakatan NPT 

(Non-ProliferantionTreaty) yang ditandaangani oleh anggota tetap DKPBB 

(Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa) yaitu Amerika Serikat, Federasi 

Russia, Inggris, Perancis dan China. Teknologi nuklir menjadi sumber konflik 

karena negara dengan teknologi nuklir bisa menjadi sangat berbahaya bila tujuan 

dari penggunaan teknologi nuklir tersebut tidak bertujuan damai. 

                                                        
4 “Hiroshima dan Nagasaki”, 

http://alwishahab.wordpress.com/2009/08/28/hiroshima-dan-nagasaki/ (diakses pada tanggal 18 

September 2012) 
5 “Overview of The Pearl Harbor Attack”, http://www.history.navy.mil/faqs/faq66-1.htm (diakses 
pada tanggal 3 September 2012) 
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Negara yang memulai pembuatan teknologi nuklir ini akan menyebabkan 

konflik yang di mulai dari konflik kawasan. Dengan adanya teknologi nuklir yang 

dimiliki oleh sebuah negara ini akan menjadi ancaman bagi negara-negara di 

sekitarnya. Selain dua ancaman itu nuklir bisa menjadi bencana alam, sudah 

cukup banyak contoh bencana alam yang diakibatkan oleh teknologi nuklir. 

Kurangnya pengamanan dapat menyebarkan radiasi nuklir yang menyebabkan 

kerusakan lingkungan hidup. Contohnya tragedi ledakan reaktor nuklir Chernobyl 

(01:30, 26 April 1986).6 

 Permasalahan mengenai keamanan nasional, Internasional atau global 

merupakan suatu masalah yang sangat rumit. Untuk dapat menstabilkan keamanan 

nasional, internasional dan global negara tidak hanya lagi sebagai subjek tunggal 

tetapi juga melibatkan berbagai entitas yang ada di dalamnya.7 Dalam kajian 

tradisional atau konvensional, keamanan dapat dipahami sebagai suatu keadaan di 

mana suatu negara bebas dari ancaman militer dan pemerintah dapat menjamin 

teritorialnya aman dari ancaman bersenjata yang berasal dari luar batas teritori 

                                                        
6 “Penyebab Ledakan Reaktor Nuklir Chernobyl” 
http://seputaranusia.wordpress.com/2011/05/20/penyebab-ledakan-reaktor-nuklir-chernobyl-%E 
2%80%93%-ukraina/ (diakses pada tanggal 19 September 2012) 

7 T. Hari Prihatono dan A.A. Banyu Perwita (Eds), 2006, Mencari Format Komperhensif Sistem 
Pertahanan dan Keamanan Negara. Jakarta: ProPatria Institute, hal. 57. 
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negara tersebut.8 

Pasca Perang Dingin, dapat kita ketahui bahwa keamanan juga melibatkan 

aspek non-militer yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu ada juga 

aktor-aktor non-negara yaitu organisasi internasional, individu, MNCs 

(Multinational Corporations) dan NGOs (Non-Governmental Organizations).9 

Namun kekuatan persenjataan di dunia hubungan internasional tetaplah aspek 

yang penting dalam menjaga keamanan nasional. Isu senjata nuklir menjadi salah 

satu aspek yang difokuskan dalam hubungan internasional di era globalisasi ini 

karena pengembangan teknologi nuklir di Korea Utara, Iran dan India dianggap 

mengancam keamanan dan perdamaian dunia. 

Amerika Serikat sebagai negara super power di dunia menempatkan posisi 

kebijakan luar negeri untuk ikut serta dalam permasalahan nuklir sejak berlakunya 

NPT tahun 1970. Seperti yang ditafsirkan oleh Doug Lorimer dalam jurnal US 

Nuclear Hypocrisy. Amerika Serikat juga melibatkan diri dalam permasalahan 

nuklir di India. Presiden Amerika Serikat ke-43 George W. Bush setuju untuk 

membantu pengembangan teknologi nuklir di India walaupun India bukan salah 

                                                        
8 T. Hari Prihatono, Jessica Evangeline dan Lis Gindarsah, 2007, Keamanan Nasional: Kebutuhan 
Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaraan Politik dan Kebijakan. Jakarta: ProPatria 
Institute, hal. 2. 
9 Barry Buzan, 1997, “Rethinking Security after the Cold War”, vol.32, no.1. Cooperation and 
Conflict, hal. 5-28. 
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satu anggota dari NPT.10 

Seperti yang kita ketahui perjanjian NPT memiliki tiga pokok perjanjian: 

pertama, non-proliferansi yaitu negara selain Amerika Serikat, Federasi Rusia, 

Inggris, Perancis dan China yang merupakan negara anggota NWS (Nuclear 

Weapon States), negara selain negara anggota NWS tidak boleh mengembangkan 

atau memiliki senjata nuklir. Kedua, pelucutan yaitu negara NWS berkomitmen 

untuk melepaskan senjata nuklirnya secara bertahap. Ketiga, NNWS 

(Non-Nuclear Weapon States) berkomitmen untuk tidak membangun atau 

memiliki senjata nuklir.11 NPT memiliki tujuan utama untuk mencegah NNWS 

memperoleh transfer teknologi nuklir, dari NWS ke NNWS untuk pembuatan 

senjata nuklir.12 

Dalam pelaksanaan NPT selalu mengalami tantangan dan hambatan. Ketika 

India menyatakan bahwa negaranya telah memiliki senjata nuklir, ini adalah salah 

satu contoh tantangan besar bagi NPT. Seperti kita ketahui bahwa India tidak 

pernah menjadi anggota dalam NPT.13 Percobaan nuklir India yang pertama 

                                                        
10 Doug Lorimer, 23 Maret 2006, “US Nuclear Hypocrisy”. Australia: Green Left Weakly. 
11 “Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons”, http://www.fas.org/nuke/control/npt/ 
(diakses pada tanggal 1 Mei 2012) 
12  “Traktat Non-Proliferasi Nuklir”, 
http://www.deplu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=16&1=id (diakses pada tanggal 1 Mei 
2012) 
13  “Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons”, 
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dilaksanakan pada tahun 1974, India menyatakan bahwa uji coba tersebut adalah 

untuk tujuan perdamaian. Ternyata 24 tahun kemudian, pada tahun 1998 India 

kembali melakukan serangkaian uji coba.14 Dalam serangkaian uji coba tersebut 

India juga menyataan bahwa negaranya adalah anggota NWS.15 Pakistan yang 

juga bukan anggota dari NPT merasa terancam dan mengikuti jejak India dengan 

melakukan uji coba nuklir. Kedua negara dikenai sanksi tegas oleh Amerika 

Serikat dan negara-negara lainya. 

Pada masa pemerintahan George W. Bush, khususnya pada masa 

pemerintahan yang kedua (2005-2009) sikap tegas Amerika Serikat mulai menjadi 

sebuah pertanyaan bagi dunia dan NTP. Seperti yang penulis amati kebijakan 

Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W. Bush sangat mengalami 

pengeseran terhadap permasalahan nuklir di India. India mendapatkan dukungan 

yang sangat besar dari Amerika Serikat dalam membangun teknologi nuklir. 

Amerika Serikat memberikan bantuan dana dan transfer teknologi nuklir dalam 

bentuk kerjasama US-India Civil Nuclear Agreement dan United States-India 

                                                                                                                                                        
http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_the_Non-Proiferation_of_Nuclear_Weapons (diakses pada 
tanggal 1 Mei 202) 
14 “Nuclear Weapons”, http://www.fas.org/nuke/guide/india/nuke/ (diakses pada tanggal 1 Mei 
2012) 
15 David Krieger, 2006, “India, Iran and US Nuclear Hypocrisy”. New York: Rense.com, hal. 2. 
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Peaceful Atomic Energy Coorperation Act pada tahun 2006.16 

Tindakan Amerika Serikat ini sudah sangat jelas melanggar NPT. Dimana 

dalam NPT kelima negara anggota NWS, Amerika Serikat sebagai salah satu 

anggotanya, karena itulah sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan kerjasama 

dan transfer teknologi senjata nuklir kepada negara lain. Kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat dengan memberikan bantuan dana dan transfer teknologi nuklir 

ke India telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan disetujui serta 

ditanda-tangani dalam NPT. 

Dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang diuraikan di atas, Amerika 

Serkat menjalin hubungan kerjasama dengan India dalam teknologi nuklir pada 

masa pemerintahan George W. Bush. Dengan demikian, bedasarkan pengumpulan 

data dan topik pembahasan yang sangat menarik untuk dianalisa, maka judul yang 

dipilih oleh penulis untuk tugas akhir di Universitas Pelita Harapan jurusan 

Hubungan Internasional adalah “KERJASAMA AMERIKA SERIKAT DAN 

INDIA DALAM HAL PROSES PENGEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR 

PADA PEMERINTAHAN GEORGE W. BUSH (2001-2009)”. 

 

                                                        
16 Oliver Meier, 2006, The US-India Nuclear Deal: The End of Universal Non-Proliferation 
Efforts?, edisi 4. Den Haag: International Politik und Gesellschaft, hal. 28-30. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan uraian latar belakang di atas yang telah di jelaskan secara garis 

besar, maka penulis merumuskan berbagai masalah penelitian kerjasama Amerika 

Serikat dan India dalam proses pengembangan teknologi nuklir sebagai berikut: 

1. Faktor apa saja yang mendorong Amerika Serikat menjalin kerjasama dengan 

India dalam pengembangan teknologi nuklir di India? 

2. Bagaimanakah bentuk kerjasama Amerika Serikat dan India dalam 

pengembangan teknologi nuklir di India? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bedasarkan permasalahan penelitian yang sudah diuraikan di atas, maka 

tujuan dari penelitian kerjasama Amerika Serikat dan India dalam proses 

pengembangan teknologi nuklir dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan mendalami faktor-faktor yang mendorong Amerikat Serikat 

untuk menjalin kerjasama dengan India dalam pengembangan teknologi nuklir di 

India. 

2. Mencari bentuk-bentuk kerjasama Amerika Serikat dan India dalam 

pengembangan teknologi nuklir di India, serta menjelaskan isi dari kerjasamanya. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

Secara akademis, penelitian tersebut menyajikan beberapa informasi dari 

berbagai sumber dengan menggunakan penjelasan dari ilmu hubungan 

internasional dan data yang dapat digunakan untuk penelitian dan analisa yang 

lebih dalam. Dengan metode penjelasan deskriptif secara sistematis yang 

digunakan sangat sederhana mengenai hubungan Amerika Serikat dengan India 

dalam hal kerjasama teknologi nuklir menjadi keunggulan bagi pihak yang 

membaca tugas akhir ini untuk memahami beberapa hal terhadap masalah nuklir 

di India. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis，penelitian ini dapat menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama 

Amerika Serikat dengan India dalam hal teknologi nuklir, informasi dari banyak 

sumber yang telah di rangkum dan dianalisa diharapkan dapat membantu pembuat 

kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan aspek keamanan regional dan 

keamanan internasional. Selain itu penelitian ini dapat menyadarkan pembaca 

akan bahaya penggunaan teknologi nuklir bila penggunaanya tidak bertujuan 

damai. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan tugas akhir di Universitas Pelita Harapan jurusan 

Hubungan Internasional dibagi menjadi lima bagian awal dari pendahuluan dan di 

akhiri dengan kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut: 

Bab 1 yaitu bagian awal yang melatar balakangi topik penelitian, mencari 

masalah yang terdapat dalam topik pembahasan kemudian merumuskan tujuan 

penelitian. Pada bab ini penulis juga menentukan batasan penelitian yaitu pada 

periode 2001-2009, disesuaikan dengan masa jabatan Presiden George W. Bush. 

Bab 2 yaitu bagian yang menjelaskan teori-teori hubungan internasional yang 

digunakan sebagai pandangan pemikiran dari penelitian dengan mengikut sertakan 

studi literatur. Kepustakaan, jurnal dan situs internet menjadi sumber data yang 

mendukung teori dalam penelitian tersebut. 

Bab 3 yaitu bagian yang menjelaskan tahap dan proses dalam penelitian. 

Menjelaskan secara rinci jenis data kemudian tahap penganalisaan data dan cara 

pengumpulan data. 

Bab 4 yaitu bagian yang memaparkan hasil dan pembahasan penelitian 

menjelaskan hasil dari analisis yang didukung dengan data-data yang didapat 

untuk menjelaskan pertanyaan di rumusan masalah. 
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Bab 5 yaitu bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan 

khususnya hasil penelitian dan pemberian saran. 

 




