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Abstrak  

 

Untuk menjalin hubungan dengan negara-negara di dalam kawasan, khususnya Asia 

Tenggara, India memiliki kebijakan yang disebut dengan Look East. Kebijakan tersebut 

digagas pada masa pemerintahan Perdana Menteri Narasimha Rao di tahun 1991. Di tahun 

2014, India melalui Perdana Menteri Narendra Modi memutuskan untuk mengganti label 

Look East menjadi Act East. Kebijakan baru tersebut digambarkan sebagai kebijakan yang 

akan mencerminkan komitmen dan peranan India yang akan lebih aktif di kawasan. 

Pernyataan tersebut tentunya membutuhkan pembuktian, terlebih ketika Look East 

merupakan kebijakan yang telah dijalankan lebih dari dua dekade oleh tiga rezim yang 

berbeda. Di dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa Look East selalu berkembang 

dan meningkat intensitasnya dari satu rezim ke rezim selanjutnya, sehingga pergantian 

label untuk menekankan upaya untuk “berperan lebih aktif” bukanlah hal yang perlu 

dilakukan mengingat sifat dari kebijakan Look East itu sendiri. Begitu pula secara esensi, 

Act East tidak memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan Look East. Namun melalui 

analisis teori balance of threat, dapat dilihat bahwa terdapat tendensi baru dalam 

penerapan kebijakan Act East jika dibandingkan dengan Look East, utamanya bila 

dikaitkan dengan upayanya untuk membendung pengaruh Tiongkok dalam kawasan. Serta 

ditinjau dari segi national self-images, pergantian label tersebut sebenarnya memiliki arti 

penting bagi India sehingga perubahan memang perlu dilakukan. 

Kata-Kata Kunci: Act East, Asia Tenggara, India, Look East, Tiongkok, Balance of threat, 

National self-images. 

 

In order to reconnect relations with countries within the region, especially to Southeast Asia, 

India has established a policy that labelled as Look East. The government of Prime Minister 

Narasimha Rao in 1991 coined this policy. In 2014, Prime Minister Narendra Modi decided 

to change the term Look East to become Act East. The new policy described as a policy that 

will reflect India's commitment and role to be more active in the region. That description 

surely needs further prove, as Look East policy has implemented more than two decades with 
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at least three different regimes. In this study, I found that Look East has always developed 

by intensity from one regime and the followings, it means describing Act East as a policy 

that will make India “more active” in region are actually not necessary since it has been that 

way from the beginning. As well as its core, Act East does not really have fundamental 

difference compared to Look East. However, after analysing with balance of threat theory, 

I can say that there are actually new tendency about how Act East implemented, especially 

in relevance with attempt to impede the rising of China’s influence in the region. Also by 

analysing with national self-images theory, the changing has important meaning to India; 

hence, it is indeed a necessary step to do.  

Keywords: Act East, Balance of threat, China, India, Look East, National self-images, 

Southeast Asia. 

 

Pada 25 Agustus 2014, Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj melakukan kunjungannya 

ke ibu kota Vietnam, Hanoi. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari program kebijakan 

luar negeri rezim baru India untuk mengunjungi negara-negara tetangga, yang mana Vietnam 

merupakan negara ke-6 yang dikunjungi oleh Swaraj semenjak pelantikannya pada bulan Mei 

2014 (firstpost.com, 2014). Pada kesempatan tersebut, Swaraj menyatakan bahwa India 

sedang membangun kerjasama dengan Vietnam perihal ekspor beras. Serta di saat yang sama 

ketika mengelaborasi kebijakan Look East pada pemerintahan yang baru, Swaraj 

mengungkapkan bahwa, "it is time to make it Acting East and Vietnam has a huge role to play 

in it" (firstpost.com, 2014). Satu hari setelahnya, di depan para utusan (head of mission) India 

untuk Asia Tenggara dan Asia Timur, Swaraj kembali menegaskan bahwa India sudah 

seharusnya ‘act east’ dan tidak hanya ‘look east’. Pernyataan tersebut kemudian dielaborasi 

lebih lanjut oleh Syed Akbaruddin yang merupakan juru bicara Menteri Luar Negeri India, 

bahwa kebijakan Look East yang telah aktif dijalankan selama lebih dari dua dekade di India 

telah menjadi Act East sebagai kebijakan baru (PTI, 2014a). 

Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 13 November 2014 di kota Nay Pyi Taw, 

Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur ke-9, Narendra Modi sebagai Perdana 

Menteri baru India kemudian secara resmi memperkenalkan kebijakan Act East. Seperti yang 

diungkapkan pada pidatonya, Modi menyatakan bahwa dalam 6 bulan terakhir semenjak 

pemerintahannya, India telah berupaya melakukan dedikasi dan prioritas lebih tinggi untuk 

mewujudkan perubahan kebijakan Look East menjadi Act East (thehindu.com, 2014). Dalam 

menjelaskan kebijakan Act East, Modi menekankan bahwa kebijakan ini akan dijalankan 

dengan lebih aktif daripada kebijakan sebelumnya. Seperti yang telah diketahui, kebijakan 

sebelumnya yang dimaksud adalah kebijakan Look East, yang mana merupakan kebijakan 
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yang diinisiasi oleh Narasimha Rao di tahun 1990. Sedangkan istilah ‘act east’ sendiri 

merupakan istilah yang telah dipopulerkan terlebih dahulu oleh Hillary Clinton di bulan Juli 

2011 pada saat kunjungannya ke New Delhi. Dalam pidatonya, Clinton mengungkapkan, “not 

just to look East, but to engage East and act East” untuk India (Parameswaran, 2014). 

Meski demikian, kebijakan Look East sendiri merupakan kebijakan yang telah berjalan lebih 

dari dua dekade, sehingga penerapannya telah melawati setidaknya tiga rezim yang berbeda 

di India (Bajpaee, 2007). Look East pada awalnya dicanangkan oleh Narasimha Rao di tahun 

1991 sebagai media untuk menjalin hubungan kembali dengan negara-negara tetangga pasca 

Perang Dingin melalui kerjasama ekonomi, yang kemudian kebijakan ini mampu membawa 

India untuk tergabung menjadi mitra dialog dalam ARF (ASEAN Regional Forum)  

(Chakraborti, t.t.: 245). Selanjutnya kebijakan ini semakin diperkuat pada pemerintahan Atal 

Bihari Vajpayee di tahun 1998 hingga 2004 melalui pengembangan fokus baru berupa 

pembangunan ikatan perdagangan, ekonomi dan juga keamanan dengan negara-negara di 

kawasan yang tertuang dalam berbagai kesepakatan dengan ASEAN (Shahin, 2003; Bajpaee, 

2007). Selain itu pada masa tersebut, India juga mulai mengadakan kontak dengan negara-

negara di Asia Timur dan Australia demi memperluas koneksinya (Jyoti, 2013: 2). Begitu pula 

dengan pemerintahan Manmohan Singh yang berlangsung satu dekade antara tahun 2004 

hingga 2014, yang mana visi Look East pada pemerintahan sebelumnya banyak diwujudkan 

dalam rezim ini. Seperti misalnya pemerataan hubungan secara bilateral dengan negara-

negara ASEAN; peningkatan intensitas hubungan dengan negara-negara Asia Timur; serta 

meningkatkan berbagai program yang sebelumnya hanya berupa prakarsa menjadi program 

yang lebih konkret (Singh, 2011: 86). Maka dari itu, bila ditinjau dari perkembangan Look 

East, dapat dilihat bahwa dari satu rezim ke rezim selanjutnya, India selalu berupaya untuk 

meningkatkan perannya bagi kawasan.’ 

Balance of Threat: Penerapan Kebijakan Look East dan Act East sebagai Upaya 

Balancing Dominasi Tiongkok dalam Kawasan 

Formasi teori aliansi atau juga biasa disebut dengan balance of threat, yang mana digagas 

oleh Stephen M. Walt di tahun 1988 dalam tulisannya yang berjudul Testing Theories of 

Alliance Formation: The Case of Southwest Asia, seringkali dikaitkan dengan teori yang 

muncul sebelumnya, yaitu balance of power yang telah digagas oleh Kenneth Waltz pada 1979 

melalui bukunya yang berjudul Theory of International Politics sebagai teori pendukung 

(Gangale, 2003: 2). Konsep balancing (menyeimbangkan) dan bandwagoning (bersekutu) 

pada dasarnya merujuk pada perilaku suatu negara di dalam sistem bipolar maupun 

multipolar (Ian, 2003: 4). Dalam membuktikan penelitiannya, Walt (1988) mengawalinya 

dengan pertanyaan, “kapan negara membentuk aliansi, serta apa yang menentukan suatu 

negara dalam memilih aliansi?”. Lebih spesifiknya, pertanyaan berlanjut, “apakah terdapat 
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kecenderungan suatu negara untuk melakukan balance terhadap kekuatan yang lebih besar 

dan mengancam melalui pembentukan aliansi demi melawan kekuatan tersebut, atau justru 

langsung mencoba untuk melakukan bandwagon dengan negara yang paling kuat dan 

mengancam?”. Bila suatu negara memilih untuk condong melakukan balance, maka pihak 

agresor akan menghadapi lebih banyak musuh, serta upayanya untuk semakin memperluas 

pengaruh dan kekuatannya juga akan mengalami kegagalan. Di sisi lain, bila suatu negara 

lebih mengedepankan bandwagon, maka ancaman dan intimidasi akan lebih mudah 

dilakukan, namun di saat yang sama kemungkinan aliansi untuk menjadi lebih kuat juga 

diiringi dengan potensi terjadinya perpecahan (Gangale, 2003: 2). 

Bila ditinjau dari sudut pandang realisme struktural, negara pada dasarnya akan selalu 

khawatir terhadap keamanannya sendiri. Namun bagi Walt (1988 dalam Gangale, 2003: 3), 

keamanan yang dimaksud masih kurang spesifik, sehingga pertanyaan, “keamanan terhadap 

apa?” muncul. Meski demikian, Walt berpendapat bahwa keamanan yang dimaksud lebih 

condong kepada threat (ancaman) daripada power (kekuatan). Dalam hal ini, Walt 

mengelaborasi lebih jauh akan perbedaan keduanya, yang mana power dianggap memiliki 

sifat yang lebih netral karena dampaknya bisa menguntungkan sekaligus destruktif. Hal ini 

sekaligus menjadi kritik Walt terhadap balance of power yang dianggap mengabaikan faktor 

suatu aktor dalam negara ketika memilik aliansinya. Maka dari itu, threat secara mutlak 

dianggap sebagai jantung utama masalah kekhawatiran keamanan suatu negara (Gangale, 

2003: 2). 

Lebih jauh menurut Walt, dalam sejarahnya balance of power kurang mampu menjelaskan 

bagaimana suatu aliansi dapat terbentuk, sehingga kegagalan pembentukan suatu balance 

tidak dapat benar-benar dipahami. Maka dari itu Gangale (2003: 2) menilai bahwa balance 

of threat yang digagas oleh Walt pada dasarnya memiliki deskripsi yang lebih jelas. Dalam hal 

ini Walt menggolongkan karakter dalam beberapa level yang di dalamnya meliputi: 

kemampuan power keseluruhan, proximity (lingkungan sekitar), perbandingan kekuatan 

ofensif dan defensif, serta perceived intention (niatan yang dirasakan). Selanjutnya dijelaskan 

pula bahwa negara yang pada dasarnya berdekatan memiliki potensi threat yang lebih besar 

dibandingkan dengan yang berada di posisi yang lebih jauh dengan negara lainnya. Serta 

negara yang memiliki kemampuan ofensif, yang mana diartikan sebagai kapasitas untuk 

mengancam kedaulatan negara-negara lainnya, adalah negara yang memiliki ancaman lebih 

besar jika dibandingkan dengan negara yang memiliki kemampuan defensif. Terakhir, negara 

yang memiliki niatan agresif memiliki potensi threat lebih kuat dibandingkan dengan negara 

yang hanya ingin mempertahankan status quo-nya (Gangale, 2003: 2). Bilamana perilaku 

balancing merupakan suatu norma, maka adanya peningkatan dari satu atau beberapa 

golongan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kekuatan, lingkungan sekitar, kemampuan 
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ofensif, atau niatan agresif, maka hal ini akan memaksa negara lain untuk beraliansi melawan 

kekuatan yang paling mengancam (Walt, 19988: 281 dalam Gangale, 2003: 2-3). 

Sejak terjadinya reformasi, ekonomi Tiongkok telah tumbuh secara signifikan yang mana 

pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan sedikitnya disrupsi ekonomi. Sejak tahun 1979 

hingga 2012, GDP Tiongkok secara konsisten tumbuh sekitar 9,6% (Morrison, 2013: 5). Di sisi 

lain, India juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, yang mana ini 

dibuktikan dalam statusnya sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat ke-4 

di dunia (Mordoukoutas, 2017). Melihat kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh kedua negara, 

Tiongkok dan India berusaha untuk memperbesar pengaruh di sekitar kawasan. Kawasan Asia 

Tenggara menjadi kawasan yang strategis untuk mendapat pengaruh serta investasi 

pembangunan infrastruktur bagi India dan Tiongkok. Semenjak diberlakukannya  kebijakan 

Look East oleh Narasimha Rao pada 1991, tujuannya tidak hanya berhenti pada upaya untuk 

membangun relasi kembali dengan negara-negara tetangga pasca Perang Dingin. Look East 

juga difungsikan untuk membendung Tiongkok yang sudah terlebih dahulu menanamkan 

pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, adanya kebijakan open door yang telah 

dicanangkan oleh Tiongkok semenjak tahun 1980an menandakan bahwa India telah 

tertinggal setidaknya satu dekade dari Tiongkok dalam hal reformasi ekonomi. Hal ini pada 

akhirnya memaksa India untuk segera mengambil pendekatan ekonomi yang lebih agresif 

sehingga dapat berkompetisi di ranah internasional, khususnya di dalam kawasan (Sundaram, 

2013: 170). 

Berbagai skema kerjasama dilakukan oleh India untuk memperbesar pengaruhnya, di 

antaranya adalah munculnya berbagai prakarsa organisasi sub-regional seperti GMS (Great 

Mekong Sub-region) pada 1992, yang mana anggota di dalamnya termasuk Kamboja, Laos, 

Myanmar, Thailand, dan Vietnam; serta BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, 

Malaysia, and the Philippines-East ASEAN Growth Area) dan IMT-GT (Indonesia, Malaysia 

and Thailand-Growth Triangle) yang diresmikan pada 1994. Secara umum, prakarsa GMS 

telah terbukti cukup menuai kesuksesan. Dapat dikatakan pula bahwa berbagai organisasi 

sub-regional tersebut sebagian besar berisi proyek yang berkaitan dengan infrastruktur, 

perdagangan, fasilitas transportasi, serta promosi investasi. Selain ketiga organisasi sub-

regional tersebut, terdapat satu organisasi sub-regional lainnya yang mampu menyatukan 

berbagai negara antar kawasan, yakni BIMSTEC (Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-

Thailand Economic Cooperation) yang diresmikan pada 1997 sebagai organisasi ekonomi 

yang berisi negara-negara dari kawasan Asia Selatan dan Tenggara (ASSOCHAM, 2016: 27-

28). Dalam perkembangannya, BIMSTEC telah menerima partisipasi dari berbagai negara 

lainnya di luar anggota aslinya, baik dengan statusnya sebagai observer (Nepal) maupun 

anggota resmi (Bhutan), yang mana hal ini membawa perubahan kepanjangan BIMSTEC 
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menjadi Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation di 

tahun 2004 (Arndt, 2013). 

Sementara itu, Tiongkok mempunyai kekuatan relatif lebih besar dibandingkan dengan India 

dalam hal pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan yang dilakukan Tiongkok 

cenderung bersifat konvensional namun efektif dengan memanfaatkan pertumbuhan 

ekonominya dan kemudian mengintegrasikannya dengan ekonomi Asia Tenggara. Tiongkok 

dalam hal ini telah menjadi investor terbesar di beberapa negara ASEAN seperti Kamboja, 

Laos, dan Myanmar. Sedangkan investasi besar-besaran dilakukan di Vietnam, Thailand, 

Malaysia dan Indonesia. Adapun tiga bidang yang difokuskan oleh Tiongkok untuk diberi 

investasi adalah sektor infrastruktur, energi, dan SDA (Sumber Daya Alam) Melalui badan 

China-ASEAN Fund, Tiongkok terus mengembangkan investasinya di kawasan Asia Tenggara 

(china-asean-fund.com, t.t). Serta tidak hanya itu, perbandingan volume perdagangan antara 

India dan Tiongkok di negara-negara ASEAN juga terlampau cukup jauh. Bahkan India secara 

umum tidak mampu melampaui AS yang posisinya masih di bawah Tiongkok. Hal ini dapat 

diihat dari beberapa grafik berikut (Grafik 1.1-1.7). 
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Grafik 1 – Perbandingan volume perdagangan antara AS, T iongkok, dan India di 

beberapa negara ASEAN pada tahun 2000 -2014 (IMF, 2013 dalam  Blank, et al., 2015). 

 

Grafik 1 .1  – Volume perdagangan Vietnam 

 

Grafik 1 .2 - Volume perdagangan My anmar 
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Grafik 1 .3 - Volume perdagangan Thailand 

 

Grafik 1 .4 - Volume perdagangan Singapura 
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Grafik 1 .5 - Volume perdagangan Indonesia 

 

Grafik 1 .6 - Volume perdagangan Malaysia 
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Grafik 1 .7  - Volume perdagangan Filipina 

Semenjak mulai menduduki jabatannya, dapat dilihat bahwa Modi bersama dengan 

pemerintahannya sedang mengupayakan untuk memprioritaskan hubungannya dengan 

negara-negara tetangga India sendiri. Hal ini terbukti dari adanya undangan kepada seluruh 

negara anggota SAARC plus Mauritius untuk menghadiri upacara pelantikannya. Selain itu 

sebagai tanda untuk menunjukkan betapa pentingnya negara-negara tetangga bagi India di 

bawah pemerintahan baru, baik Modi maupun Menteri Luar Negeri Swaraj telah 

mempersiapkan kunjungan luar negeri paling awal kepada Bhutan dan Bangladesh 

(Rajendram, 2014: 4). Hal ini pada dasarnya merupakan hal yang wajar, mengingat 

pembicaraan mengenai prioritasi terhadap hubungan dengan negara tetangga telah 

digencarkan oleh Modi bahkan sebelum terpilih sebagai Perdana Menteri. Media India 

memilih untuk menyebut prioritasi tersebut dengan sebutan kebijakan Neighbourhood First 

(Ramachandran, 2014). Namun seiring berjalannya waktu, dapat dilihat bahwa India pada 

dasarnya lebih mengejar agenda kebijakan luar negeri yang lebih ambisius. Selama ini, 

interaksi terhadap Asia Tenggara maupun Timur telah menunjukkan interaksi yang positif, 

utamanya kerjasamanya dengan Jepang, Vietnam, Indonesia, dan negara-negara ASEAN 

lainnya dianggap cukup menjanjikan. Maka dari itu, selama situasi regional di wilayah Asia 

Selatan dinilai relatif stabil, maka kesempatan untuk lebih meningkatkan peran dengan Asia 

Tenggara dan Asia Pasifik secara umum perlu dilakukan sejajar dengan adanya pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan kepentingan strategis (Rajendram, 2014: 2;4). 
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T abel 1 – Perdagangan India-ASEAN dari tahun 2000-2001 hingga 2011-2012 

(Kem enterian Perdagangan dan Industri India, dalam  Tangkilisan, 2013). 

 

 

T abel 2 – 10 Besar Mitra Dagang ASEAN tahun 2015 -2016 (ASEAN Secretariat, dalam  

ASEAN Statistics, 2016). 
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T abel 3 – 10 Besar Ekspor-Impor ASEAN tahun 2015-2016 (ASEAN Secretariat, dalam  

ASEAN Statistics, 2016). 

 

Meski demikian, dalam penerapan tahun kedua kebijakan Act East khususnya di Asia 

Tenggara, dapat dilihat bahwa dari segi ekonomi, terdapat adanya penurunan total 

perdagangan jika dibandingkan pada tahun 2011-2012. Berdasarkan data yang dikeluarkan 

oleh Kementerian Perdagangan dan Industri India (Tabel 1) beserta Asean Secretariat (Tabel 

3), tahun 2011-2012 menunjukkan total perdagangan sejumlah $79 Miliar, sedangkan tahun 

2015-2016 menjadi hanya sejumlah $58 Miliar. Namun hal tersebut masih lebih baik jika 

dibandingkan dengan tahun 2010-2011 dengan total $56 Miliar. Adanya data tersebut 

menunjukkan bahwa kerjasama ekonomi India dengan ASEAN tidak terlalu menunjukkan 

perkembangan yang signifikan. Selain itu, data tersebut juga memperlihatkan bahwa India 

masih tertinggal jauh dengan Tiongkok, yang mana dari segi posisi Tiongkok menempati 

peringkat pertama sebagai mitra dagang ASEAN setelah ASEAN sendiri, sedangkan India jauh 

tertinggal dengan posisinya di peringkat ke-9. 

Hal hampir serupa juga terjadi dalam ekspor dan impor antara India dengan ASEAN. Tabel 4 

menunjukkan bahwa India merupakan pasar peringkat ke-8 untuk ASEAN, sedangkan dalam 

hal impor India bukan termasuk 10 besar. Hal ini menunjukkan bahwa India bukanlah 

importir utama bagi ASEAN. Hal berbeda ditunjukkan oleh Tiongkok, yang mana baik dalam 

hal ekspor maupun impor, Tiongkok menempati peringkat pertama setelah ASEAN sendiri. 

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa dalam hal perdagangan India masih terlampau jauh 
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untuk mengimbangi Tiongkok di ASEAN. Namun hal yang berbeda ditunjukkan dalam bidang 

keamanan. Adanya klaim Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan dengan beberapa negara 

ASEAN telah menimbulkan ketegangan tersendiri. Dalam hal ini, India telah meletakkan 

peranan strategisnya demi membendung agresivitas Tiongkok tersebut. 

Pertama, hubungan India dengan Vietnam. Peningkatan intensitas hubungan di antara 

keduanya tentunya cukup mampu menimbulkan kecurigaan bagi Tiongkok, sebab hal ini 

dapat memicu turut campurnya India ke dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Misalnya saja 

pada Oktober 2011, BUMN India ONGC Videsh Limited telah menandatangani kesepakatan 

dengan Vietnam untuk memperluas eksplorasi minyak di Laut Tiongkok Selatan, yang mana 

hal ini tentunya memancing respons keberatan oleh Tiongkok di bulan November pada tahun 

yang sama. Di samping adanya protes tersebut, yang mana eksplorasi pada blok 127 dan 128 

dianggap sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok, namun ONGC Videsh tetap 

melanjutkan proyeknya. Bahkan pada bulan Oktober 2014 dalam kunjungan balasan PM 

Dung ke India, ONGC Videsh dan PertoVietnam telah menandatangani kesepakatan bersama 

untuk melakukan eksplorasi beberapa blok minyak di Laut Tiongkok Selatan (PTI, 2014b). 

Faktor Tiongkok dalam hubungan India dan Vietnam kemudian semakin jelas dengan adanya 

kunjungan Presiden Mukherjee ke Vietnam. Kunjungan tersebut terjadi tepat sebelum 

Presiden Xi mengunjungi India, yang mana saat itu Xi masih mengunjungi Maldives dan Sri 

Lanka. Kedua negara tersebut merupakan negara tempat Tiongkok menaruh kapal selamnya 

Meskipun dapat dikatakan kebetulan, namun timing kunjungan tersebut dapat 

diterjemahkan sebagai pesan bahwa India menginginkan pembangunan hubungan dengan 

negara-negara tetangga Tiongkok sama halnya dengan Tiongkok membangun hubungannya 

di wilayah Samudera Hindia (Rajendram, 2014: 8). 

 Dalam perjalanannya, Vietnam secara resmi telah meminta India secara langsung untuk 

meningkatkan peranannya dalam masalah Laut Tiongkok Selatan yang disampaikan dalam 

Delhi Dialogue IX. Delhi Dialogue sendiri merupakan sebuah pertemuan rutin antara India 

dengan ASEAN, yang mana dalam pertemuan ke-9 tersebut diharapkan dapat menghasilkan 

solusi terhadap agresivitas Tiongkok pada bidang maritim di kawasan tanpa memecah 

perdamaian. Di pertemuan yang diadakan pada bulan Juli 2017 tersebut, Vietnam melalui 

Menteri Luar Negerinya, Pham Binh Minh mengharapkan keberlanjutan kemitraannya 

dengan India perihal kerjasama keamanan strategis dan kebebasan navigasi di wilayah Laut 

Tiongkok Selatan atas dasar hukum internasional dan konvensi hukum. Permintaan tersebut 

cukup direspons positif oleh India, yang mana hal ini tentunya selaras dengan retorika 

kebijakan Act East yang memerlukan bukti, serta juga di saat yang sama dapat memberikan 

alasan pengamanan keberlangsungan eksplorasi minyaknya di blok 128 (Clark, 2017). 
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Tidak hanya itu, kerjasama di bidang keamanan antara India dan Vietnam juga semakin 

meningkat. Dalam hal ini, Vietnam merupakan negara yang memperoleh bantuan militer 

paling besar jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yang mana di 

dalamnya termasuk pemberian izin penggunaan satelit India untuk membantu memonitor 

perairan Vietnam. Serta sebagai bagian dari garis kredit sebesar $500 Juta yang dialokasikan 

untuk bidang keamanan, India telah menjual misil jarak 25 mil yang disebut dengan Akash 

kepada Vietnam. Selain itu, Vietnam juga dijanjikan pengapalan senjata yang lebih letal, yakni 

misil supersonik BrahMos yang dapat diluncurkan dari kapal selam, yang mana merupakan 

kapasitas krusial untuk melakukan deterrence di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Keberadaan 

misil tersebut tentunya merupakan bentuk gangguan bagi Tiongkok meskipun situasi di 

wilayah tersebut masih relatif kondusif (Clark, 2017). 

Kedua, hubungan India dengan Indonesia. Meskipun kesepakatan kerjasama dalam hal 

keamanan telah dibangun semenjak tahun 2001 dan peresmian mengenai mitra strategis 

telah dicapai pada 2005, hubungan keamanan kedua negara dapat dikatakan kurang 

berkembang. Hal yang telah dilakukan di antaranya adalah kunjungan kapal, pertukaran 

petugas di tingkat staf, dan patroli gabungan terkoordinasi yang dilakukan di wilayah mulut 

Selat Malaka semenjak 2012. Mengingat negara tetangga yang dihubungkan oleh Samudera 

Hindia ini terpisah sejauh kurang lebih 80 mil laut saja, dapat dikatakan bahwa terlalu banyak 

potensi kerjasama maritim yang terabaikan (Supriyanto, 2013). Relevansi ini semakin jelas 

ketika Presiden Jokowi mengumumkan visi Indonesia yang akan dijadikan sebagai Poros 

Maritim Dunia (Saragih, 2014). Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia 

memperlihatkan ketidaksetujuannya atas adanya klaim terhadap Kepulauan Natuna terhadap 

Tiongkok, namun Indonesia bukanlah termasuk negara yang ikut andil dalam klaim Laut 

Tiongkok Selatan secara keseluruhan. Maka dari itu, dari sini dapat dilihat bahwa kepentingan 

India dan Indonesia dapat dikatakan sejalan terkait adanya sengketa teritorial laut tersebut. 

India dan Indonesia lebih mementingkan stabilitas regional sekaligus kebebasan navigasi, 

daripada secara langsung menunjukkan dukungannya terhadap salah satu pihak pengklaim. 

Sehingga hubungan keamanan yang dibangun antara India dan Indonesia seharusnya tidak 

memicu Tiongkok secara langsung (Rajendram, 2014: 10). 

Peningkatan hubungan di antara keduanya dapat dilihat pada kerjasama CORPAT 

(Coordinated Patrol). CORPAT merupakan program patroli maritim antara India dan 

Indonesia yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada tiap bulan April dan 

Oktober. Tujuannya adalah untuk menjaga wilayah perairan Samudera Hindia aman dari 

illegal fishing; penyelundupan senjata dan obat-obatan terlarang, serta human trafficking 

(Ibnu Sri Utomo, dalam Sulaiman, 2017). Kerjasama ini pada dasarnya telah dijalankan 

semenjak 2002, namun intensitasnya baru benar-benar ditingkatkan pada CORPAT ke-26 
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yang dilaksanakan di bulan Oktober 2015 (Indian Navy, 2015). Dalam hal ini, untuk pertama 

kalinya kegiatan patroli bersama tersebut diiringi dengan latihan bersama khusus Angkatan 

Laut bagi kedua negara, yang mana kemudian hal ini disebut dengan “Expanded version of  

CORPAT” (Parameswaran, 2016). 

Ketiga, hubungan India dengan Jepang. Meskipun secara umum hubungan India dan Jepang 

dapat dikatakan belum benar-benar berkembang, namun terdapat tujuan ekonomi yang 

selaras di antara keduanya. Teknologi dan investasi dari Jepang memiliki potensi yang lebih 

tinggi untuk memberikan asistensi bagi India dalam pengembangan sektor infrastruktur dan 

manufaktur, serta besarnya potensi konsumer pasar yang dimiliki India tentunya dapat 

memberikan keuntungan bagi perekonomian Jepang yang dapat dikatakan sedang stagnan 

(Rajendram, 2014: 7). Di sisi lain, sebenarnya potensi yang lebih signifikan di antara kedua 

negara justru terletak pada bidang strategis. Adanya agresivitas Tiongkok terhadap Laut 

Tiongkok Selatan bersamaan dengan masalah perbatasan Ladakh telah memberikan 

dorongan tersendiri bagi perkembangan hubungan Indi-Jepang. Sedikitnya hubungan 

sejarah di antara keduanya diiringi dengan cepatnya perubahan geopolitik di kawasan Asia 

menjadikan India untuk segara lebih memprioritaskan hubungannya dengan Jepang. 

Kunjungan Modi di Jepang pada bulan September 2014 setidaknya telah menghasilkan 

pembicaraan mengenai “keselarasan kepentingan global, interkoneksi maritim, dan 

peningkatan tanggungjawab internasional” di antara keduanya (Rajendram, 2014: 7). 

Dalam pertemuan tersebut, Jepang juga setuju untuk menanamkan investasi infrastruktur 

sebesar $35 Miliar untuk 5 tahun mendatang, dan juga kedua belah pihak sepakat 

menandatangani  Memorandum of Cooperation and Exchanges in the Field of Defence, 

dengan menggarisbawahi pentingnya latihan bilateral di bidang maritim dan partisipasi 

Jepang dalam Exercise Malabar (Rajendram, 2014: 7). Excercise Malabar sendiri merupakan 

latihan bilateral Angkatan Laut tahunan antara India dan AS yang telah dilakukan semenjak 

tahun 1992 yang tujuan awalnya adalah menghidupkan kembali hubungan keduanya setelah 

sebelumnya terhalangi akibat Perang Dingin. Dalam latihan tersebut, sudah ada beberapa 

negara yang berperan sebagai partisipan, seperti misalnya pada 2007, Australia, Singapura, 

dan Jepang ikut bergabung dalam latihan. Namun adanya reaksi keras dari Tiongkok 

menjadikan Australia mundur di tahun-tahun berikutnya. Begitu pula Jepang yang memilih 

untuk tidak berpartisipasi pada 2008, namun kembali pada tahun 2009 dan 2014. Serta di 

tahun 2015, Jepang telah resmi menjadi anggota permanen dalam Excercise Malabar, yang 

mana hal ini sekaligus mengubah formasi latihan ini menjadi latihan trilateral Angkatan Laut 

(Pandey, 2015). 
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National Self-Images: Analisis Alasan Penerapan Kebijakan Act East oleh India  

Pada dasarnya self-images (citra diri) seringkali diabaikan dalam pustaka Psikologi dan 

Hubungan Internasional. Namun sebenarnya dalam tingkatan kelas Psikologi Politik dan 

Sosial, self-images telah memberikan indikasi pengaruh yang krusial terhadap perilaku dan 

sikap politik. Asumsi dasar yang muncul adalah bahwa bagaimana individu atau kelompok 

dalam suatu negara memandang dirinya sendiri akan memengaruhi sikap dan perilakunya 

baik secara langsung maupun tidak dan sadar maupun tidak. Apa yang menjadi aspek paling 

menonjol dari national self-image adalah bagaimana seseorang melihat apa yang disuka dan 

yang tidak disuka pada keadaan yang ada; bagaimana sejarah dipahami; apa yang telah 

berhasil dipelajari; aspirasi dan harapan; cara yang akan digunakan demi mencapai 

perubahan; konsepsi mengenai tujuan dan kepentingan nasional; sera persepsi akan power 

dan batasannya (Kaplowitz, 1990: 47). 

Lebih jauh, Eko (2013: 2) mengembangkan pemaparan national self-images yang 

digambarkan oleh Kaplowitz, yakni bahwa seringkali pemikiran ini muncul dikala terjadi 

ketidakpastian atau situasi yang rawan berubah. Maka dari itu, tidak jarang self-images 

dikaitkan dengan sikap jingoisme atau bahkan xenofobia. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara memuji kultur, etnis, dan bangsa sendiri serta pada saat yang sama memandang 

rendah kultur, etnis, dan bangsa lainnya. Sikap seperti ini pada dasarnya dapat ditelusuri 

semenjak kerajaan dan kekaisaran masih berjaya, yang mana contoh paling modern dari hal 

ini adalah sikap Kaisar Nicholas I dari Rusia terhadap Kekaisaran Ottoman di abad 19 yang 

digambarkan sebagai “Sick man of Europe”. Namun national self-images baru benar-benar 

dimapankan ketika Perang Dunia I berlangsung. Cara yang dilakukan di antaranya adalah 

melalui propaganda visual seperti penyebaran poster yang menggambarkan kubu lawan 

sebagai pihak yang jahat, serta juga memberi kubu lawan dengan berbagai julukan yang 

merendahkan (Eko, 2013: 2-3). 

Selain itu, Eko (2013: 3) menjelaskan lebih lanjut interpretasinya terhadap tulisan Kaplowitz 

mengenai konstruksi national self-images dalam konteks menurunnya pengaruh 

internasional dan ketakutan akan tenggelamnya kultur suatu negara. National self-images 

biasanya muncul sebagai bentuk reaksi terhadap pengalaman historis yang tidak 

menyenangkan, yang mana dirasa memalukan baik dari secara kultur maupun politik 

sehingga menimbulkan ketakutan akan hilangnya kehormatan serta juga berkurangnya 

kekuatan dan pengaruh secara internasional. National self-images juga dijalankan dalam 

berbagai landasan berupa spektrum, mulai dari yang kaku berlandaskan nilai-nilai religi dan 

penaklukan berdasarkan imperialisme, hingga ke sekularisme dan pseudo-humanitarian 

dengan “misi pembudayaan”. Dalam hal ini Eko (2013: 3) mencontohkan bahwa kekaisaran 

Persia, Yunani, Romawi, Byzantium, dan Ottoman memiliki self-images yang kuat terhadap 
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nilai-nilai religi. Sedangkan pada masa yang lebih modern, yakni kerajaan Inggris, Prancis, 

Spanyol, dan Portugis memiliki self-images yang berlandaskan religi sekaligus “misi 

pemberdayaan”. 

Hal hampir senada juga diungkapkan oleh Laura Neack (2008: 86) bahwa national self-

images berisi setidaknya sebagian stereotip ideal yang muncul dari dalam suatu negara, yang 

mana hal tersebut diberdayakan dan juga diabadikan. Dalam hal ini, Neack (2008: 86) 

mencontohkan bagaimana pandangan Belanda bahwa negara mereka harus “melakukan 

kebaikan” bagi dunia sebagian dipengaruhi oleh sejarah, perintah agama, dan kewajiban 

sosial. Pandangan tersebut dapat dilihat dari Belanda yang semenjak dahulu merupakan 

negara terdepan dalam menuliskan dan mempromosikan hukum internasional, terbukti dari 

Den Haag yang hingga kini merupakan rumah bagi berbagai pengadilan internasional di 

bawah PBB seperti ICJ (International Court of Justice), ICTY (International Criminal Tribunal 

for the former Yugoslavia), dan juga ICC (International Criminal Court). Serta menariknya, 

Belanda merupakan negara penyumbang terbesar perihal biaya, utamanya dalam ICTY 

(Neack, 2008: 82-83). Neack (2008: 90) juga menambahkan bahwa bila national self-images 

dapat dipelihara dengan baik oleh suatu negara, maka hal tersebut dapat memberikan arahan 

tentang bagaimana suatu negara mampu menentukan kebijakan luar negerinya, serta di saat 

yang juga dapat memberikan pengaruh terhadap negara-negara lainnya. 

Semenjak kemerdekaannya pada 1947, kebijakan luar negeri yang dibangun oleh India pada 

dasarnya memiliki sifat yang tradisional dan pragmatis. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana 

Jawaharlal Nehru (dalam Prasad, 1979: 484) sebagai Perdana Menteri India pertama 

memandang arti kebijakan luar negeri itu sendiri, yakni apapun kebijakan yang akan diambil, 

seni untuk melaksanakan hubungan dengan negara lain bergantung pada bagaimana negara 

tersebut mampu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi negaranya. Maka dari itu 

pemerintah berfungsi untuk mengatur negaranya demi kebaikan negara itu sendiri, serta 

tidak ada pemerintahan yang berani melakukan tindakan baik dalam jangka pendek maupun 

panjang yang akan merugikan negaranya sendiri. Selain itu, India juga menegaskan bahwa 

kepentingannya terletak pada bagaimana dunia dapat bergerak pada kerjasama dan 

perdamaian, selama hal tersebut masih dapat diperjuangkan (Nehru, 1961: 24). 

Dalam membicarakan hubungannya dengan negara-negara di Asia Nehru (1961: 43) 

mengungkapkan bahwa posisi India yang berada di Asia beserta sejarahnya telah terbangun 

atas dasar faktor posisi geografis dan yang lainnya. Maka dari itu apapun masalah yang 

muncul di kawasan Asia, saat itu pula gambaran India muncul. Ketika membicarakan 

Tiongkok maupun Timur Tengah dan Asia Tenggara, saat itu muncul pula gambaran tentang 

India. Hal tersebut terjadi karena adanya sejarah panjang, tradisi, dan yang lainnya, sehingga 

ketika ada masalah besar pada satu atau sekelompok negara tertentu di Asia, keberadaan 
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India perlu diperhitungkan. Tidak peduli apakah hal tersebut menyangkut masalah 

pertahanan, perdagangan, industri, maupun ekonomi secara umum, India tidak dapat 

diabaikan. Untuk menjawab mengapa demikian, Nehru (1961: 43) mengungkapkan bahwa 

posisi geografis India dianggap strategis untuk menghadapi berbagai masalah-masalah 

tersebut, serta Nehru juga percaya bahwa potensi kekuatan dan sumber daya yang dimiliki 

oleh India akan mampu mengatasinya.  

Perkembangan hubungan India dengan negara-negara dari kawasannya sendiri memang 

tidak dapat dikatakan mulus. Keputusan pemerintah India untuk melakukan intervensi demi 

menunjukkan jati dirinya sebagai kekuatan regional justru menimbulkan masalah-masalah 

baru, yang mana upaya India dipersepsikan sebagai bentuk ancaman bagi negara-negara di 

sekitarnya (Wagner, 2017). Di sisi lain, pendekatan baru India melalui Doktrin Gujral yang 

ditujukan untuk meredakan ketegangan di dalam kawasan pada akhirnya juga menimbulkan 

kontroversi di ranah domestik India sendiri, karena prinsip tersebut dianggap melemahkan 

potensi kekuatan India (Sharma, 2012). Namun opsi manapun yang dipilih India, hal ini tidak 

menghilangkan self-image India sebagai negara yang memiliki kapasitas untuk menciptakan 

keamanan dan perdamaian di dalam kawasan, terlepas dari cara yang dipilih. Ambisi untuk 

menciptakan hal tersebut tentunya juga berusaha diterapkan oleh India di kawasan Asia 

Tenggara dan seluruh kawasan Asia pada umumnya, sesuai dengan apa yang diungkapkan 

oleh Nehru. 

Hubungan antara India dan Asia Tenggara pada dasarnya dapat ditarik baik dari sisi sejarah 

hingga legenda. Berbagai simbol peradaban India telah tersebar di berbagai wilayah di Asia 

Tenggara, baik dari segi filosofi, kultur, agama, kesenian, arsitektur, hingga budaya. 

Peninggalan tersebut memberikan dampaknya tersendiri bagi negara-negara Asia Tenggara. 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa peninggalan peradaban India juga diimbangi dengan 

peninggalan peradaban Tiongkok. Seperti misalnya, Vietnam secara kultur dan institusi 

politik memiliki banyak kesamaan dengan Tiongkok, sedangkan di sisi lain Kamboja banyak 

dipengaruhi oleh kultur India. Pengaruh-pengaruh tersebut juga dapat dilihat di Thailand, 

Malaysia, dan sebagian wilayah Indonesia. Ada ikatan kuno tersebut kemudian semakin 

diperkuat seiring dengan kemunculan bentuk negara modern (Dutt, 1997: 345). Hubungan 

India dengan Asia Tenggara diterjemahkan sebagai hubungan yang penting dan abadi, setelah 

Asia Selatan. India, melalui Nehru (dalam Dutt, 1997: 345) menganggap bahwa kedaulatan 

dan keamanan di Asia Tenggara terikat dengan negaranya secara langsung. 

Lebih lanjut, ketika konflik Kashmir antara India dan Pakistan memanas di tahun 1965, Lal 

Bahadur Shastri, yakni Perdana Menteri India ke-2 mengungkapkan pernyataan keras dalam 

parlemen India mengenai keterlibatan Tiongkok di dalamnya. Shastri percaya bahwa untuk 

membenarkan sifat agresifnya, Tiongkok sedang berpura-pura menjadi pelindung negara-
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negara di Asia, yang mana menurut pandangan Tiongkok, sedang berada di bawah tekanan 

India. Tujuan utama Tiongkok adalah untuk mengklaim sepenuhnya posisi dominasi di Asia, 

yang mana tidak ada negara bermartabat di kawasan yang akan mengakuinya. Shashri 

menambahkan bahwa India tidak akan mendengarkan segala pernyataan yang dikeluarkan 

oleh Tiongkok terkait Kashmir, sebab hal tersebut merupakan bagian integral dari India. Serta 

menurut Shashri, India yang kuat dan independen merupakan penjamin terbaik bagi 

stabilitas kawasan Asia Tenggara (Dutt, 1997: 277). Dari sini, dapat dilihat bahwa self-image 

India sebagai penjamin keamanan kawasan, khususnya kepada Asia Tenggara diperlihatkan. 

Tidak hanya itu, India juga percaya bahwa Tiongkok merupakan aktor yang memiliki potensi 

untuk merusak keamanan di kawasan. 

Alasan pendekatan India terhadap Asia Tenggara pada dasarnya dilandasi dalam dua postulat 

(Dutt, 1997: 346), yakni pertama, bahwa kolonialisme harus dimusnahkan dan segala sisa-

sisa bentuk imperialisme harus ditinggalkan. Kedua, tidak ada kekuatan sedang atau besar 

yang mencoba atau diizinkan untuk mendominasi kawasan, bahkan bila upaya tersebut 

dilandaskan atas nama “filling the vacuum”. Sebab menurut pendapat Nehru, teori vakum 

merupakan kedok imperialisme. Bahkan dikatakan teori tersebut merupakan salah satu aspek 

dari neokolonialisme. Bangkitnya negara-negara Asia terjadi karena adanya pemberontakan 

terhadap kolonialisme Barat, keinginan untuk merdeka, dan juga keinginan untuk 

berkembang. Dengan demikian, penguatan independensi dan penggalakan pengembangan 

ekonomi merupakan hal yang penting untuk melindungi Asia dari dominasi eksternal (Dutt, 

1997: 346). 

Meski demikian, hubungan antara India dengan Asia Tenggara sempat mengalami 

kemunduran ketika Perang Dingin. Hal ini terjadi karena dilatarbelakangi beberapa faktor. 

Pada saat itu, India merasa bahwa perkembangan ekonomi di Asia Tenggara tidak dapat 

mengimbangi India di tahun 1970an. Hal ini diperparah dengan keputusan Myanmar sebagai 

negara jembatan India menuju Asia Tenggara untuk menjadi negara isolasionis, sedangkan 

jalur Pakistan Timur (Bangladesh) tidak akan memberikan fasilitas transit bagi India. Selain 

itu, meskipun India menegaskan bahwa negaranya adalah Non-Blok, kecondongan India pada 

kekuatan oposisi yang mendominasi kawasan Asia Tenggara semakin membuat India enggan 

untuk mengambil inisiatif. Namun kemudian India menyadari bahwa pilihannya untuk tidak 

mengusahakan hubungannya dengan Asia Tenggara merupakan pilihan yang salah. Sebab 

keputusan tersebut berarti India telah meninggalkan kesempatan untuk membangun fondasi 

demi mempererat hubungannya dengan negara tetangga. Inilah yang kemudian menjadi salah 

satu hal yang melatarbelakangi munculnya kebijakan Look East meskipun keputusan tersebut 

dirasa terlambat, terlebih dengan posisi Tiongkok yang telah mengembangkan hubungannya 

terlebih dahulu di kawasan Asia Tenggara (Sikri, dalam Strachan, Kang, dan Sinha, 2009: 3). 
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Kemunculan gagasan kebijakan Look East pada dasarnya juga dilatarbelakangi oleh upaya 

India untuk membuktikan self-image-nya berkaitan dengan kapasitasnya sebagai negara yang 

tidak dapat diabaikan baik dari segi ekonomi maupun pertahanan. Hal ini dapat dilihat dari 

bagaimana perkembangan ekonomi India pada masa itu dapat menarik negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara untuk menjalin kerjasama. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa 

upaya India untuk menjalin kerjasama kembali tidak langsung ditanggapi secara positif oleh 

sebagian negara Asia Tenggara. Sebab terdapat kesan bahwa India merupakan penindas 

negara-negara tetangganya. Namun persepsi tersebut perlahan pudar seiring normalisasi 

hubungan India dengan negara-negara di Asia Selatan digalakkan (Limaye, 2003: 44). Tidak 

hanya itu, pada perkembangannya Look East juga telah menawarkan kerjasama keamanan 

bagi ASEAN. Hal ini juga sesuai dengan pemaparan Rajiv Sikri (dalam Strachan, Kang, dan 

Sinha, 2009: 3), bahwa ASEAN memerlukan peningkatan hubungan dengan India demi 

menyeimbangkan kuatnya pengaruh Tiongkok. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri 

bahwa jalannya kebijakan Look East pada dasarnya tidak benar-benar mampu menekan 

dominasi Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, utamanya dari segi ekonomi. 

Seperti yang telah dipersepsikan India sejak lama, dominasi Tiongkok di dalam kawasan 

menjadikannya sebagai negara yang dapat bertindak semena-mena. Akhir tahun 2013 

ditandai sebagai titik Tiongkok kembali memanaskan isu sengketa Laut Tiongkok Selatan. 

Dalam hal ini, Tiongkok telah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang sedikit 

berbeda daripada biasanya. Alih-alih memilih untuk melakukan konfrontasi langsung dengan 

negara-negara pengklaim lainnya, Tiongkok justru memperlihatkan pembangunan berbagai 

hal yang berkaitan dengan kemaritiman dalam skala besar (Zhang, 2015). Tidak hanya itu, 

agresivitas Tiongkok semakin diperlihatkan dengan adanya peristiwa penabrakan kapal milik 

Vietnam oleh Tiongkok di wilayah sengketa pada Mei 2014 (bbc.com, 2014). Di sisi lain, 

agresivitas Tiongkok juga dirasakan India secara langsung dalam waktu yang kurang lebih 

berdekatan. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri India, 

dugaan jumlah pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh oknum Tiongkok meningkat 

dua kali lipat dari tahun 2011 hingga 2012. Serta pada Agustus 2014, jumlah pelanggaran telah 

melampaui tahun-tahun sebelumnya (Ayres, 2014). 

Pada masa kampanyenya, Modi pernah melontarkan pernyataan keras terhadap Tiongkok, 

yang mana saat itu Modi menyebut Tiongkok sebagai negara dengan perilaku ekspansionis. 

Hal ini tentunya merujuk pada wilayah perbatasan Arunachal Pradesh yang beberapa 

bagiannya diklaim oleh Tiongkok (PTI, 2013). Pernyataan senada juga kembali diulang oleh 

Modi saat kunjungannya ke Jepang di bulan September 2014, yang mana saat itu Modi 

menggambarkan Tiongkok sebagai negara dengan pola pikir ekspansionis abad ke-18, seperti 

misalnya pengganggu dan penyusup wilayah perairan negara lain, penginvasi, serta juga 
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pengklaim wilayah (Obe dan Mandhana, 2014). Adanya mutualisme persepsi India dengan 

negara-negara lain di dalam kawasan mengenai agresivitas Tiongkok merupakan momen baru 

bagi India untuk lebih menunjukkan self-images-nya. 

Simpulan 

Kemunculan retorika Act East India yang telah disinggung oleh Menteri Luar Negeri Sushma 

Swaraj pada bulan Agustus 2014 dan diresmikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada 

Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur ke-9 di bulan November 2014 dielaborasikan sebagai 

pengganti kebijakan Look East yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade. Dalam 

menjelaskan arti Act East, Modi mengungkapkan bahwa kebijakan ini berarti bahwa India 

siap untuk berperan lebih aktif di dalam kawasan. Namun pernyataan Modi tersebut 

menimbulkan pertanyaan bagi penulis, utamanya bila dikaitkan dengan kebijakan Look East 

yang telah dijalankan setidaknya oleh tiga Perdana Menteri pendahulu Modi. Serta pada tiap-

tiap rezimnya, kebijakan Look East selalu mengalami peningkatan intensitas. Sebut saja pada 

masa pemerintahan inisiator kebijakan Look East, yakni Narasimha Rao. Look East pada saat 

itu merupakan kebijakan yang ditujukan untuk menjalin kembali hubungan dengan negara-

negara Asia Tenggara melalui kerjasama ekonomi setelah Perang Dingin berakhir. Perdana 

Menteri Atal Bihari Vajpayee sebagai penerus Rao telah memperluas arti Look East sebagai 

kebijakan yang tidak hanya ditujukan untuk membangun hubungan ekonomi dan 

perdagangan saja, tetapi juga keamanan. Selain itu, konteks East diperluas dengan tidak 

hanya merujuk Asia Tenggara saja, tetapi juga seluruh Asia Pasifik. Sedangkan Menteri 

Manmohan Singh merupakan eksekutor dari visi yang digagas oleh Vajpayee dengan masa 

kepemimpinannya selama dua periode. 

Namun alasan perubahan tersebut menjadi lebih masuk akal ketika penulis memasukkan 

faktor Tiongkok di dalamnya, yang mana dapat dilihat bahwa semenjak awal dicanangkannya 

Look East, tujuannya tidak hanya untuk kembali menjalin hubungan dengan negara-negara 

Asia Tenggara, tetapi juga untuk membendung pengaruh Tiongkok yang semakin kuat di 

kawasan. Meskipun presensi India melalui Look East secara umum memperoleh respons 

positif oleh negara-negara Asia Tenggara terlebih dengan reputasi kesuksesan reformasi 

ekonominya, namun upaya balancing yang dilakukan oleh India terhadap Tiongkok tidak 

memberikan dampak yang signifikan. Tiongkok tetap menjadi pemain eksternal paling 

penting bagi ASEAN, terutama dalam hal perdagangan. Sedangkan di bidang yang sama, 

volume perdagangan India dengan ASEAN bahkan tidak dapat mendekati AS yang masih di 

bawah Tiongkok. Keadaan ini semakin membuat pengaruh Tiongkok menguat di kawasan 

Asia Tenggara. 
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Meski demikian, hal yang berbeda ditunjukkan dalam penerapan kebijakan Act East yang 

condong menekankan kerjasama keamanan maritim bagi negara-negara di Asia Tenggara, 

khususnya dengan adanya momen peningkatan agresivitas Tiongkok terhadap klaim Laut 

Tiongkok Selatan. Dalam hal ini, penulis menemukan setidaknya tiga negara yang dijadikan 

mitra kerjasama keamanan maritim oleh India di dalam kawasan Asia Pasifik. Pertama, 

dengan Vietnam yang secara langsung terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Kedua, 

dengan Indonesia sebagai negara dalam kawasan Asia Tenggara yang tidak terlibat dalam 

sengketa namun menyadari potensi ancaman yang dilancarkan Tiongkok. Serta ketiga, 

dengan Jepang sebagai negara di luar kawasan Asia Tenggara yang juga menyadari potensi 

ancaman keamanan yang ada. Dalam hal ini, balancing yang dilakukan India terhadap 

Tiongkok melalui Vietnam di antaranya adalah dengan memberikan dukungan laten terhadap 

klaim Vietnam melalui kerjasama eksplorasi minyak di daerah sengketa, memberikan 

bantuan militer dalam skala besar, serta menyediakan senjata yang dapat dioperasikan dari 

bawah laut. Selanjutnya melalui Indonesia, balancing terhadap Tiongkok dilakukan dengan 

cara menunjukkan peningkatan intensitas kerjasama di bidang maritim. Hal ini dibuktikan 

melalui adanya program Expanded CORPAT, yakni program patroli perairan yang dirangkap 

dengan latihan bersama Angkatan Laut. Sebelumnya CORPAT merupakan program bilateral 

patroli di perairan Samudera Hindia yang dilakukan dua kali dalam satu tahun semenjak 

2002. Sedangkan dengan Jepang, masuknya negara tersebut sebagai anggota tetap dalam 

Excercise Malabar telah mengembangkan kerjasama bilateral maritim antara India dan AS 

menjadi kerjasama trilateral. Dari sini, balancing yang dilakukan India terbukti lebih 

diperlihatkan melalui Act East daripada dengan kebijakan Look East. 

Di sisi lain, bila ditinjau dari segi national self-images, peluncuran Act East tentunya dapat 

dikatakan sebagai bentuk pernyataan ulang India bahwa eksistensi negaranya tidak dapat 

diabaikan dalam kawasan, baik itu dalam konteks pertahanan, perdagangan, industri, 

maupun ekonomi. Momen kemunculan Act East seiring dengan semakin meningkatnya 

agresivitas Tiongkok di dalam kawasan tentunya juga bukanlah suatu hal yang kebetulan. 

Dalam hal ini, Act East memuat pesan self-images yang ingin diproyeksikan India bahwa 

negaranya merupakan negara yang mampu menciptakan keamanan bagi kawasan Asia. Kata 

look (melihat) dinilai tidak lagi relevan. Serta kata act (bertindak) diiringi dengan 

penjabarannya bahwa India akan lebih berperan aktif di dalam kawasan dinilai lebih 

mencerminkan self-image-nya sebagai negara yang mampu menjamin keamanan dan 

kerjasama di kawasan Asia. 
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