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ABSTRAK 

 
 
This paper addresses the question of India’s potential in becoming the world’s 
great power. Started by evaluating some literatures about India’s rise, this 
paper focused to the discussion of the relations between energy and India’s 
economic rise. This paper argues that although India’s economy is dominated 
by knowledge-based economy such as information technology, but the energy 
demands of IT and households created the pathways to energy crisis. This 
paper explains the potential of conflict between India, China, and Pakistan 
regarding the search for energy source. As a concluding remarks, this paper 
concludes that India’s rise to greatness will be dampen by the looming energy 
crisis and the conflict potential with China and Pakistan 
 
Keywords: India, economic rise, information technology, energy security, 
conflict. 
 
 
Artikel ini menjelaskan potensi India untuk menjadi kekuatan besar dunia. 
Diawali dengan mengevaluasi beberapa literatur utama mengenai 
kebangkitan India, artikel ini mengetengahkan pembahasan mengenai relasi 
antara kebutuhan energi dengan kebangkitan ekonomi India. Tulisan ini 
berargumen bahwa kebutuhan energi dari rumah tangga dan industri 
teknologi informasi telah membuka jalan bagi krisis energi. Krisis ini 
berpotensi menimbulkan konflik antara India, Cina, dan Pakistan dalam 
upaya mencari sumber-sumber energi lain. Tulisan ini menyimpulkan bahwa 
proses kebangkitan ekonomi India akan terhambat oleh krisis energi dan 
konflik regional yang ditimbulkan dari pencarian sumber energi tersebut. 
 
Kata-Kata Kunci: India, kebangkitan ekonomi, teknologi informasi, 
keamanan energi, konflik. 
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India telah menjadi satu kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan 
dunia. Ahmed (2007) menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi India 
telah membuatnya menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia setelah 
Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. The Jakarta Post (2010) bahkan 
melaporkan bahwa ekonomi India tumbuh sekitar 8,8 persen sampai 
tahun 2008. Bahkan ketika krisis ekonomi global melanda dunia pun 
ekonomi India hanya turun “sedikit” menjadi 6,7 persen. Pertanyaannya 
kemudian apakah perkembangan ekonomi India ini akan 
menjadikannya kekuatan utama ekonomi dunia di masa datang? Apa 
faktor yang paling mungkin menghambat kemajuan ekonomi India? 
Inilah yang coba dijawab oleh penulis dalam tulisan ini. 
 
Penulis mencoba melihat isu ini dalam konteks keamanan energi di 
India. Penulis menemukan fakta bahwa kemampuan India untuk 
memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat amat tergantung 
pada impor dari negara lain. Hal ini, ditambah fakta bahwa negara lain 
di kawasan seperti Pakistan (yang secara historis dan kultural selalu 
bermasalah dengan India) dan Cina (yang dianggap sebagai ancaman 
terbesar bagi kemajuan India) juga mengalami potensial mengalami 
krisis energi, menjadikan potensi konflik terkait energi amat besar. 
Penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor utama yang bisa 
menghambat peningkatan posisi India sebagai kekuatan ekonomi utama 
dunia adalah krisis energi yang membayangi kemajuan ekonominya.  
 
 

Kilas Balik Pandangan tentang Kebangkitan Ekonomi India 
 
Beberapa artikel yang mencoba membahas mengenai kebangkitan 
ekonomi India biasanya kurang menekankan aspek-aspek energi. 
Devesh Kapur dan Ravi Ramamurti (2001) misalnya, mencoba melihat 
kebangkitan ekonomi India dari aspek knowledge-based services. 
Sementara artikel dari Sumit Ganguli (2006) mencoba melihat efek dari 
kebangkitan ekonomi India pada konflik Kashmir, dan kemudian 
menyimpulkan bahwa isu Kashmir kemungkinan besar tidak akan 
mempengaruhi kemajuan ekonomi India. Terkait isu energi, hanya 
artikel dari Martin Walker dan Sanjaya Baru yang sedikit membahas 
mengenai masalah energi. Martin Walker (2006) hanya menekankan 
pada aspek persaingan antara Cina dan India dalam mencari sumber-
sumber energi, tanpa melihat lebih dalam mengenai kondisi 
ketersediaan dan kebutuhan energi India. Sementara Sanjaya Baru 
(2002) lebih melihat adanya kebutuhan India untuk mengamankan 
kondisi keamanan energinya apabila India ingin terus meningkatkan 
pertumbuhan ekonominya. Mengutip Baru (2002, 2592), “To sustain 
this growth process, however, India will have to ensure the security of 
energy supplies…”. Ini menandakan pentingnya melihat bagaimana 
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sebenarnya kondisi keamanan energi di India dan kemudian menelaah 
efek dari kondisi tersebut. 
 
 

Fakta I: Basis Kebangkitan Ekonomi India 
 
Bagian ini mencoba melihat sekilas mengenai dasar-dasar ekonomi 
India dan perkiraan kebutuhan energi dari industri informasi India. 
Kapur dan Ramamurti (2001) secara umum menyimpulkan, 
berdasarkan data-data yang ada, bahwa ekonomi India tidak begitu 
tergantung kepada investasi asing dan perdagangan internasional. Ini 
menyebabkan India tidak begitu terpengaruh oleh krisis finansial Asia 
tahun 1997-1998. Kondisi ini juga ditelaah oleh Faizal bin Yahya (2008) 
yang menunjukkan bahwa dibandingkan dengan Cina, bahkan dengan 
Singapura, India termasuk sangat kecil rasio investasi asingnya. Tabel 1 
menunjukkan perbandingan tersebut, dengan fakta bahwa India hanya 
menyumbang sekitar 0,8 persen dari total investasi asing dunia. 
 

Tabel 1 
Investasi Asing di Cina, India, dan Singapura (2002-2004) 

 

 
sumber: Bin Yahya 2008, 15. 

 
Kapur dan Ramamurti adalah salah satu ahli yang menganggap 
kebangkitan ekonomi India didasari pola-pola knowledge-based 
services yang berkembang di sana. Hal ini didasarkan pada fakta yang 
menunjukkan bahwa pertumbuhan industri perangkat lunak India 
mencapai 50 persen per tahun (Kapur & Ramamurti 2001, p.23). 
Sengupta dan Neogi (2009) berargumen bahwa industri India sedang 
berada di persimpangan, dengan kondisi sektor teknologi informasi yang 
berkembang pesat di satu sisi dan industri tradisional serta pertanian 
yang tidak berkembang di sisi lain. Ini didukung oleh penelitian 
Dahlman dan Utz (2005) mengenai kondisi ekonomi India. Tabel 2 
menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi India pada periode 1997-
2003. 
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Tabel 2 

Produk Domestik Bruto India (1997-2003) 
 

 
sumber: Dahlman & Utz 2005, 4. 

  
Tabel 2 memperlihatkan penurunan persentase kontribusi sektor 
pertanian dan manufaktur dalam ekonomi India. Peningkatan berarti 
justru nampak dari sektor jasa yang meningkat sekitar 5 persen. Data 
dari Economy Watch (http://www.economywatch.com/) menunjukkan 
bahwa pada tahun 2009, sektor jasa semakin menjadi faktor dominan 
dalam ekonomi India, dengan persentase sekitar 58,4 persen dari Gross 
Domestic Product (GDP). Sektor pertanian nampak terus menurun, 
dengan persentase menjadi 15,8 persen dari GDP pada tahun 2009. 
Peningkatan yang signifikan terjadi juga di sektor manufaktur, dari 17,2 
persen pada tahun 2003 menjadi sekitar 25 persen tahun 2009. 
Walaupun begitu, kontribusi sektor jasa, terutama sektor teknologi 
informasi diakui menjadi tulang punggung ekonomi India, dengan 
menyerap sekitar 62,6 persen tenaga kerja aktif. 
 
Beberapa fakta tersebut menunjukkan bagaimana ketergantungan India 
pada sektor jasa, terutama sektor jasa teknologi informasi. 
Pertanyaannya kemudian, apakah memang sektor ini membutuhkan 
banyak sumber energi? Seberapa besar kebutuhan energi India 
sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan ini dibahas lebih lanjut pada bagian 
selanjutnya. 
   
 

Fakta II: Kondisi Keamanan Energi India 
 
Cukup sulit untuk menemukan seberapa besar konsumsi energi dari 
sektor jasa dan teknologi informasi. Gambaran nyata yang didapatkan 
penulis hanya berkisar pada fakta bahwa pendirian pusat-pusat IT 
(Information Technology) membutuhkan energi listrik yang cukup 
besar, sekitar 110 Kilovolts dengan daya sekitar 10 MegaWatt per satu 
komplek IT (Bin Yahya 2008). Walaupun tanpa ada data yang cukup 
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lengkap mengenai berapa jumlah konsumsi total listrik India dari sektor 
jasa, namun Shazili (2007, 138) menunjukkan bahwa India sedang 
gencar membangun pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan 
listriknya. Fakta yang ditunjukkan oleh Bin Yahya (2008) mengenai 
krisis energi di kawasan Bangalore, karena kurangnya listrik untuk 
menghidupi kawasan pusat IT tersebut menunjukkan semakin 
pentingnya arti energi, terutama pembangkit listrik, bagi India. Analisis 
dari Gupta et al. (2005) menunjukkan bahwa masalah listrik potensial 
menjadi masalah utama energi di India, dengan fakta dan prediksi 
bahwa kebutuhan energi India akan meningkat dua kali lipat dari 
kebutuhan tahun 2005.  
 
Data dari Kementerian Lingkungan-Kehutanan serta dari Menteri 
Energi India (2007) memang menunjukkan bahwa konsumsi energi di 
India termasuk yang cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara 
ekonomi maju lainnya. Grafik 1 berikut menunjukkan perbandingan 
konsumsi energi India dengan beberapa negara lain. 
 

Grafik 1 
Perbandingan Konsumsi Energi per Kapita (2007) 

 

  
sumber: Government of India 2007 

 
Dari Tabel 1 bisa dilihat bahwa konsumsi energi India termasuk yang 
terkecil, bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara seperti Cina, 
Brazil, apalagi dengan negara-negara industri maju seperti Kanada, 
Amerika Serikat, Jepang, Inggris, bahkan dengan Malaysia. Ini bisa 
berarti dua hal: Pertama, bahwa India memiliki pola hidup serta industri 
yang ramah lingkungan, sehingga tidak membebani kebutuhan energi; 
Kedua, India secara umum tidak memiliki infrastruktur yang baik terkait 
aspek energi ini, sehingga walaupun sebenarnya kebutuhan akan energi 
cukup besar, tetapi konsumsi-nya menjadi sangat sedikit. Dari fakta 
krisis energi yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis cenderung 
menganggap bahwa yang terjadi di India adalah pilihan kedua, yaitu 
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infrastruktur India tidak baik sehingga kebutuhan besar terutama listrik 
bagi sektor IT tidak terpenuhi dan konsumsinya masih sedikit. 
 
Pemerintah India, apabila berkaca pada laporan tahun 2007, 
menyatakan bahwa rendahnya konsumsi dikarenakan efisiennya pabrik-
pabrik di India serta penggunaan energi terbarukan seperti angin dan air 
(Government of India 2007). Namun, perlu dilihat pula bahwa ternyata 
pemakaian energi di India justru lebih banyak berasal dari sektor rumah 
tangga (EarthTrends 2003). Diagram 1 menunjukkan hal tersebut. 
 

Diagram 1 
Konsumsi Energi di India Berdasarkan Sektor Ekonomi 

(1999)  
 

  
Sumber: EarthTrends 2003 

 
Fakta ini, disertai pula dengan argument bahwa sektor industri 
manufaktur di India yang belum begitu berkembang (Kapur & 
Ramamurti 2001, 31) semakin mencerminkan bahwa sebenarnya 
kebutuhan energi di India cukup tinggi. Apalagi bila diperhatikan, 
argumen pemerintah India didasarkan pada data konsumsi per kapita, 
yang tentu saja akan berbeda tergantung jumlah penduduk negara. Data 
dari IEA tahun 2006, yang menggambarkan konsumsi energi total suatu 
negara, menunjukkan hal berbeda, seperti digambarkan pada Tabel 3. 
 

Tabel 3 
Konsumsi Energi Total Negara (1990, 2000, dan 2005)  

(dalam kilo tonnes of oil equivalent) 
 
Negara Tahun 

1990 
Tahun 
2000 

Tahun 
2005 

Peningkatan 
(1990-2005) 

Peningkatan 
(2000-2005) 

USA 1,926,258 2,302,554 2,341,883 21,57% 1.7 % 
Cina 863,212 1,104,904 1,717,153 98,93% 55,41 % 
Rusia 878,272 613,940 646,680      -26,37% 5,3 % 
Jepang 443,917 526,622 528,384 19,03% 0,3 % 
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India 319,892 459,561 537,309 67,97% 16,92 % 
Brazil 133,950 185,697 209,534 56,43% 12,83 % 
DUNIA 8,757,734 10,029,174 11,433,918 30, 56% 14 % 

sumber: IEA 2006 
 
Dari tabel tersebut nampak jelas bahwa peningkatan kebutuhan energi 
India merupakan suatu hal yang nyata. Bahkan, dibandingkan 
peningkatan kebutuhan energi dunia, India dan Cina serta Brazil jauh 
melewati peningkatan tersebut. Apabila melihat peningkatan dari tahun 
2000 ke tahun 2005, maka nampak bahwa hanya Cina dan India yang 
menjadi motor peningkatan konsumsi energi dunia. Data ini pun hanya 
melihat konsumsi nyata, bukan memperkirakan peningkatan konsumsi 
tersebut dan bukan pula mencoba melihat seberapa besar sebenarnya 
kebutuhan energi India. Peningkatan kondisi ekonomi, semakin 
maraknya industri tingkat tinggi, semakin makmur masyarakat, dan 
peningkatan industri manufaktur untuk kebutuhan domestik berpotensi 
meningkatkan kebutuhan energi India lebih besar lagi. Pertanyaannya 
kemudian, dari mana India akan memenuhi kebutuhan ini dan apakah 
kondisi ini merupakan ancaman atau peluang bagi negara lain di 
kawasan? 
 
 

Kemampuan Domestik India 
dalam Pemenuhan Kebutuhan Energi 

 
Sebelum melihat lebih lanjut mengenai program pemerintah India untuk 
memenuhi kebutuhan energinya, perlu melihat apakah sumber daya 
domestik India cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Data yang 
dikumpulkan Shalizi (2007, 136) menunjukkan bahwa sampai tahun 
2003, rasio antara produksi dan konsumsi energi di India justru negatif, 
dalam artian bahwa produksi energi India tidak mencukupi kebutuhan 
energinya. Grafik 2 menunjukkan kenyataan tersebut. 
 

Grafik 2 
Perbandingan Produksi dan Konsumsi Minyak India 

(1990-2009) 
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Bisa dilihat bahwa produksi minyak India jauh dibawah kebutuhan 
konsumsinya. Hal yang sama berlaku pada sumber energi lain seperti 
gas alam, kecuali batu bara. Cadangan batubara India, melihat dari 
statistik energi dunia yang dikeluarkan BP (2010), merupakan salah satu 
yang tertinggi. India berada dalam posisi keempat dunia terkait jumlah 
cadangan batubara dengan share sebesar 7,1% dari cadangan dunia, di 
bawah Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Namun, dalam soal minyak 
dan gas, India hanya menyumbang 0,4% dari total cadangan minyak 
dunia pada akhir tahun 2009 dan hanya 0,6% dari total cadangan gas 
dunia pada akhir tahun 2009. Tabel 4 semakin menguatkan anggapan 
bahwa India mengalami defisit energi yang bila dibiarkan dalam waktu 
lama potensial menyebabkan krisis energi. 
 

Tabel 4 
Kebutuhan dan Ketersediaan Energi India (2006) 

 

 
sumber: The Energy and Resources Institute 2006. 

 
Bagaimana dengan energi nuklir? Kepemilikan India akan nuklir 
membuka opsi penggunaan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan 
energinya. Namun, fakta menunjukkan bahwa pembagian pemenuhan 
energi India justru tidak menekankan pada energi nuklir. Shalizi (2007, 
140) menuliskan bahwa batubara memenuhi sekitar 36 persen 
kebutuhan energi India, minyak sekitar 9 persen, gas alam sekitar 5 
persen, hidroelektrik dan nuklir sekitar 1 persen, dan sisanya dipenuhi 
melalui sumberdaya terbarui seperti kayu dan kotoran hewan. 
Masalahnya kemudian, India bukanlah negara dengan jumlah cadangan 
batubara yang sangat besar. Data dari British Petroleum menunjukkan 
bahwa produksi batubara India hanya 211,5 MTOE (Millon Tonnes of Oil 
Equivalent) dengan konsumsi sekitar 245 MTOE.  
 



Kondisi Energi India: Potensi Konflik & Perlambatan Perkembangan Ekonomi 
 

Global & Strategis, Juli-Desember 2011                                                                  193  

Konsumsi nuklir India hanya sekitar 3,8 MTOE, yang jelas tidak sepadan 
dengan kebutuhan dan proyeksi pertumbuhan India saat ini. Nuklir, 
walaupun menjadi salah satu senjata India di arena politik internasional, 
ternyata bukan menjadi sumber energi utama di India. Fakta mengenai 
kurangnya relevansi nuklir dalam memproduksi energi, terutama energi 
listrik, nampak pada Grafik 3 di bawah ini.  
 

Grafik 3 
Kontribusi Sumber Daya Alam  

terhadap Produksi Listrik India 
 

  
sumber: Shukla et al. 2007, 6. 

 
Nampak jelas dalam Grafik 3 bahwa batubara masih menjadi sumber 
utama penyediaan energi India, sementara nuklir, walaupun 
berkembang, hanya memberikan sedikit kontribusi bagi pemenuhan 
energi India secara umum. Dengan begitu, jelas bahwa kemampuan 
domestik India tidak akan mampu memenuhi proyeksi pertumbuhan 
kebutuhan energi India. Lantas apa yang dilakukan pemerintah India 
untuk memenuhi kebutuhan energinya?  
 
 

Kebijakan Luar Negeri India  
terkait Pemenuhan Kebutuhan Energi 

 
Pernyataan resmi Presiden India pada tahun 2005, A.P.J. Abdul Kalam, 
mengisyaratkan bahwa India sebenarnya tidak mampu memenuhi 
kebutuhan energi mengandalkan sumber domestik. Kalam mengatakan 
bahwa:  
 

…convergence of our foreign policy and our domestic needs is striking in 
the context of our energy security…My government will give full 
importance to synchronizing our diplomatic activity with our need for 
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energy to fuel our development needs… (Kalam dalam Kiesow & Norling 
2007, 86).  

 
Satu poin penting yang kemudian menjadi karakter politik luar negeri 
India adalah Look East Policy. Ini menjadi arah kebijakan ekonomi 
politik luar negeri India pasca reformasi ekonomi tahun 1991 (Bin Yahya 
2008, 33). Bin Yahya (2008) juga mencatat beberapa hal yang 
mendasari Look East Policy ini diantaranya adalah semakin menguatnya 
ekonomi negara-negara Asia Tenggara, adanya kedekatan kultural 
melalui agama Hindu dan Buddha, kurang berfungsinya organisasi 
regional Asia Selatan SAARC (South Asian Association of Regional 
Cooperation), dan keinginan India untuk meredam pengaruh Cina di 
kawasan Asia Tenggara. Wawancara dengan Rajiv Sikri, Special 
Secretary untuk masalah Look East Policy ini juga menunjukkan bahwa 
Look East Policy lebih ditujukan untuk menyeimbangkan kekuatan India 
dan Cina di kawasan Asia Tenggara dan untuk kepentingan perdagangan 
bebas India dan negara-negara ASEAN (Strachan et al. 2009).  
 
Nampak bahwa Look East Policy dari pemerintah India ini tidak dalam 
konteks pencarian energi demi pemenuhan kebutuhan energi India, 
melainkan justru demi kepentingan politis (meredam Cina) dan 
kepentingan ekonomi (membuka perdagangan dengan negara-negara 
ASEAN). Demi pencarian energi, pemerintah India justru bergerak ke 
arah Barat, menuju negara-negara Timur Tengah, dan Utara kepada 
negara-negara Asia Tengah. 
 
Kiesow dan Norling (2007) menuliskan bahwa pemerintah India telah 
melakukan beberapa langkah besar untuk mengamankan sumber energi 
demi kelangsungan pertumbuhan ekonominya. Salah satunya adalah 
melalui kerjasama pembangunan pipa gas dengan Qatar. Cara lain 
adalah dengan kerjasama Asian Development Bank untuk membangun 
pipa gas dari Turkmenistan melalui Afghanistan. Pembangunan pipa 
dari Pakistan melewati Kashmir juga sempat dikaji oleh India, selain 
usulan untuk membangun pipa gas melalui Iran ataupun bahkan 
kerjasama dengan Cina. Dari semua usulan tersebut, Kiesow dan Norling 
(2007) menunjukkan bahwa walaupun semuanya sampai sekarang gagal 
terwujud dikarenakan permasalahan politik, sebenarnya ada peluang 
untuk bekerjasama karena semua negara di sekitar India (seperti 
Pakistan dan Cina) membutuhkan energi dan hanya kerjasama yang 
memungkinkan win-win solution tercapai. 
 
Disinilah kemudian pertanyaan mengenai ancaman ataupun peluang 
dari kebangkitan ekonomi India menemukan relevansinya. Penulis 
menganggap kebutuhan India akan energi ini justru bisa menjadi 
ancaman bagi negara-negara lain di sekitarnya. Walker (2006) sudah 
menggambarkan persaingan antara India dengan Cina untuk berebut 
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sumber energi. Penulis kurang sependapat dengan argumen tersebut. 
Penulis justru menekankan bahwa isu kebutuhan akan energi ini 
potensial menjadi ancaman bagi negara-negara sekitarnya. Terlebih, ada 
persoalan kedekatan India dengan Amerika Serikat yang juga 
menghambat terciptanya kerjasama. India, secara kultural, selalu 
bermasalah ketika pipa gas ingin dibuat melalui Pakistan. Ini berarti 
mencoret semua upaya kerjasama dengan Pakistan dalam mengatasi 
masalah energi. Terkait kerjasama dengan Iran, Amerika Serikat selalu 
berusaha menghalangi, dan India pun kesulitan bekerjasama dengan 
Iran di bawah Ahmadinejad. Kerjasama dengan Cina sebenarnya 
memungkinkan, namun sulit dilakukan mengingat kebutuhan Cina akan 
sumber daya pun begitu besar. Ini diperparah dengan anggapan India 
bahwa Cina merupakan ancaman bagi kemajuan India, seperti tercermin 
dalam pernyataan Menteri Pertahanan India tahun 1998 tentang posisi 
Cina sebagai ancaman terbesar bagi India (Walker 2006, 24). 
 
Yang terjadi kemudian, India mencoba “bermain” di level global dengan 
membeli saham-saham perusahaan minyak ataupun gas asing. 
Perusahaan minyak negara milik India, Oil and Natural Gas Corporation 
(ONGC) misalnya, membeli seperlima dari lading minyak Iran di 
Yadavaran, membeli saham dari raksasa minyak Rusia Yukos, membeli 
saham ExxonMobil di Siberia (Walker 2006, 25) dan juga di negara-
negara lain seperti Myanmar, Venezuela, Sudan, Irak, Vietnam, dan 
Libya (Kiesow & Norling 2007, 86). Walaupun terlihat seperti peluang 
bagi negara-negara lain, namun di kawasan Asia Selatan dan sekitarnya, 
kondisi ini sebenarnya berpotensi menimbulkan konflik, terutama 
dengan Cina dan Pakistan. Anggapan mantan Menteri Perdagangan 
India, Shankar Ayar, bahwa “…where an Indian goes in quest of energy, 
chances are that he will run into a Chinese engaged in the same hunt…” 
(Walker 2006, 26) justru menunjukkan tingginya kemungkinan konflik 
di antara keduanya.  
 
Secara umum, kebijakan luar negeri India terkait pencarian energi ini 
cukup berbeda dengan konsep Look East Policy yang menjadi salah satu 
dasar politik luar negeri India. Walaupun begitu, Look East Policy 
sebenarnya berkontribusi pada kemungkinan konflik yang bisa terjadi 
antara India dengan Cina. Fakta bahwa secara ekonomis kebijakan Look 
East Policy amat penting bagi India justru memberikan justifikasi bahwa 
India memang ingin bersaing dengan Cina. Look East Policy memang 
tidak terkait langsung dengan upaya India bekerjasama dengan Vietnam 
dan Myanmar terkait energi, karena salah satu fokus utama pencarian 
energi India adalah Iran. Namun, Look East Policy bisa juga dipandang 
sebagai upaya India untuk menggarisbawahi keinginannya, sesuai 
anggapan Menteri Shankar Ayar, untuk terus mengikuti Cina 
kemanapun Cina pergi. 
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Simpulan 
 
Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari keseluruhan tulisan ini. 
Pertama, bahwa ekonomi India memang amat bergantung pada sektor 
jasa dan informasi teknologi. Ini, mengikuti argumen Modelski, 
merupakan pola penguasaan terhadap sektor utama perekonomian 
global. Fakta-fakta yang menunjukkan bahwa komposisi ekonomi India, 
baik dari GDP maupun penyerapan tenaga kerja, di atas 50 persen 
bergantung pada sektor jasa dan teknologi informasi.  
 
Kedua, kebutuhan energi India diproyeksikan akan semakin tinggi di 
masa datang, terutama dari sektor rumah tangga. Sektor jasa dan 
teknologi informasi, walaupun tidak ada data yang cukup jelas, bisa 
dilihat potensial mengonsumsi energi listrik negara dengan cukup besar.  
 
Ketiga, fakta bahwa kemampuan India secara domestik untuk 
memenuhi kebutuhan energinya amat kurang. Bahkan sektor nuklir, 
yang dianggap menjadi masa depan energi India, juga tidak 
berkontribusi banyak terhadap pemenuhan energi India. Impor dan 
kerjasama dengan negara lain menjadi salah satu kunci pemenuhan 
energi India kedepannya.  
 
Keempat, bahwa kebijakan Look East Policy, yang mewarnai politik luar 
negeri India pasca reformasi ekonomi 1991, ternyata bukan menjadi 
dasar pencarian energi India. India justru lebih menekankan pada 
kawasan di Barat, seperti Timur Tengah dan Asia Tengah serta Afrika. 
Kelima, semakin tingginya potensi konflik antara India dengan Cina 
ataupun dengan Pakistan dikarenakan semakin agresifnya India mencari 
sumber energi lain demi pemenuhan kebutuhan energinya yang semakin 
tinggi. 
 
Di akhir tulisan ini, penulis ingin kembali kepada pertanyaan awal, 
mengenai kemajuan ekonomi India sebagai ancaman atau peluang. 
Terkait isu energi, penulis melihat banyaknya peluang konflik karena 
negara-negara besar di kawasan seperti Pakistan dan Cina juga 
mengalami kekurangan sumber energi, sama dengan India. Konflik 
perebutan energi, baik dari Asia Tengah maupun dari Iran, potensial 
menghambat laju ekonomi India. Walaupun demikian, mengingat 
karakteristik ekonomi India yang tidak tergantung dari industri 
manufaktur, bisa jadi krisis yang akan dialami akibat kekurangan energi 
tidak sebesar krisis energi yang akan dialami Cina. Tetapi tidak bisa 
dipungkiri bahwa ketiadaan sumber energi domestik, dan 
ketergantungan pada impor energi akan berpotensi mempengaruhi 
perkembangan ekonomi India di masa datang.  
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Apakah kemudian permasalahan energi ini akan menghambat kemajuan 
ekonomi India? Mengingat keterkaitan antara industri teknologi 
informasi dengan kebutuhan akan energi listrik yang cukup besar, 
penulis menganggap isu keamanan energi ini menjadi salah satu faktor 
yang menghambat peningkatan posisi India menjadi kekuatan ekonomi 
global di masa depan. Kondisi ini juga potensial memicu konflik antara 
India dengan Cina, sebagai dua kekuatan ekonomi Asia yang sama-sama 
mengalami masalah soal energi. Konflik dengan Cina jelas akan 
menghambat kemajuan ekonomi dan politik India di arena 
internasional, namun sejarha menunjukkan bahwa sebuah negara bisa 
menjadi kekuatan dunia setelah melalui tahapan ini. Apabila India 
mampu menyelesaikan masalah energinya, penulis yakin bahwa India 
akan lebih mampu bertahan menjadi kekuatan ekonomi global daripada 
Cina. 
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