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BAB III 

PENURUNAN KONFLIK ANTARA INDIA DAN PAKISTAN 

A. Penurunan Intensitas Konflik Terbuka antara India dan Pakistan 

Konflik berkepanjangan yang dihadapi oleh India dan Pakistan telah 

membawa hubungan kedua negara selalu dalam kondisi krisis. Krisis hubungan 

yang dimaksud yaitu sulitnya mencapai perdamaian, tentu dikarenakan upaya 

yang dilakukan oleh kedua negara terbilang sedikit. Sehingga upaya perdamaian 

seringkali membutuhkan pihak lain seperti PBB ataupun negara lain seperti 

Amerika Serikat. 

Perang yang terjadi sejak India dan Pakistan merdeka menunjukkan 

hubungan kedua negara yang diwarnai dengan konflik berkepanjangan. Krisis 

hubungan kedua negara disertai dengan krisis kepercayaan, krisis misi diplomatik, 

serta krisis kerjasama ekonomi. Sehingga dampak yang dihasilkan dengan 

hubungan yang tidak baik tersebut jelas terlihat merugikan kedua negara. 

Adapun perang-perang yang terjadi antara India dan Pakistan sebelum 

kedua negara memiliki senjata nuklir yaitu tahun 1947 hingga Tahun 1975 

sebagai berikut: 

a. Perang India-Pakistan 1947: Pakistan merebut 1/3 Kashmir (Pakistan 

mengklaim Kashmir sebagai wilayahnya) dengan bantuan Pashtun. Hindu 

dan Sikhs dihilangkan dari Kashmir Pakistan. India membalas dengan 

mengirim pasukan ke Gurdaspur. 
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b. Perang India-Pakistan 1965: Pasukan Pakistan berusaha memasuki teritori 

Kashmir India untuk memicu pemberontakan oleh Kashmir. Rencana ini 

gagal dan penyusup dapat ditemukan, sehingga India membalas hal ini. 

Perang ini diakhiri dengan gencatan senjata, dan India dapat merebut 

sedikit teritori Pakistan. 

c. Perang India-Pakistan 1971: Bangladesh meminta kemerdekaan dari 

Pakistan. Tentara Pakistan melakukan pembunuhan dan pemerkosaan 

besar di Bangladesh dan genoside penduduk Bengali. Jutaan pengungsi 

pindah ke India. India membantu Mukti-Bahini Bangladesh dan 

menaklukan Pakistan, sehingga Bangladesh merdeka dan Pakistan 

menyerah seluruhnya. 

Kemudian perang yang terjadi setelah India dan Pakistan memiliki senjata 

nuklir hanya tersisa satu kali yaitu : 

a. Perang India-Pakistan 1999, juga disebut "Perang Kargil": Tentara 

Pakistan dan beberapa pemberontak Kashmir merebut pos tentara India. 

India membalas dan merebut kembali pos itu. Tekanan internasional 

terhadap Pakistan membuatnya mundur. Perang berakhir dengan India 

merebut Kargil dan isolasi diplomatik Pakistan.  

Perjalanan perang India dan Pakistan merupakan perjalanan hubungan 

tidak baik yang sangat lama. Hal ini jelas karena dimulai sejak kemerdekaan 

kedua negara yang langsung dilanda peperangan yang mengatasnamakan 
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mempertahankan kedaulatan yang pada kenyataannya yaitu sebuah perebutan 

kekuasaan yang sama-sama berdasar pada kepentingan nasional kedua negara. 

Salah satu masalah yang timbul setelah pemisahan kedua negara tersebut 

adalah sengketa wilayah Kashmir. Wilayah tersebut diperebutkan oleh kedua 

belah pihak dengan berbagai macam latar belakang alasan, diantaranya adalah 

bahwa wilayah Kashmir yang merupakan wilayah dengan penduduk mayoritas 

Muslim namun di bawah kepemimpinan seorang Hindu. 
1
 Kepemimpinan Hindu 

tersebut membuat India merasa Kashmir lebih layak jika menjadi bagian dari 

India. Sebaliknya, dengan penduduk mayoritas muslim membuat Pakistan merasa 

Kashmir lebih layak menjadi bagian dari Pakistan. 

Secara hukum wilayah Kashmir adalah milik India karena telah diserahkan 

secara sah oleh pemimpinnya, melalui penggabungan dengan India pada 22 

Oktober 1948. Tetapi wilayah tersebut memiliki keterkaitan identitas yang kuat 

dengan Pakistan dikarenakan penduduk mayoritasnya adalah muslim. Umat 

Muslim berpendapat bahwa wilayah tersebut semestinya adalah milik Pakistan 

karena sesuai dengan kondisi keyakinan mereka, sementara masyarakat Hindu 

mengklaim bahwa wilayah tersebut sudah diserahkan kepada India berdasarkan 

keputusan pemimpinnya.
2
 Namun hal tersebut tidak justru membuat Pakistan 

                                                           
1
Dhuroruddin Mashad. 2004. Khasmir: Derita Yang Tak Kunjung Usai. Jakarta: Khalifa. 

Hlm. 2. 
2
 Kharisma Febriani,Hubungan Konfliktual India-Pakistan dalam sengketa Kashmir. 

http://www.academia.edu/12798813/HUBUNGAN_KONFLIKTUAL_INDIA-

PAKISTAN_DALAM_SENGKETA_KASHMIR_2010-2013 diakses pada tanggal 27 

Desember 2016. Pukul 06.02 WIB. 

http://www.academia.edu/12798813/HUBUNGAN_KONFLIKTUAL_INDIA-PAKISTAN_DALAM_SENGKETA_KASHMIR_2010-2013
http://www.academia.edu/12798813/HUBUNGAN_KONFLIKTUAL_INDIA-PAKISTAN_DALAM_SENGKETA_KASHMIR_2010-2013
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putus asa dalam memperjuangkan keinginan rakyat muslim Kashmir sebagaimana 

adanya kesamaan identitas agama dengan rakyat Pakistan. 

Konflik Kashmir telah membuat hubungan India dan Pakistan selalu 

dalam keadaan tidak baik dan terpuruk. Terlebih kedua negara selalu 

menggunakan kekuatan militer untuk mengancam satu sama lain sehingga 

keadaan selalu memanas. India dan Pakistan sama-sama keras dalam 

mempertahankan kepentingan nasional mereka dalam menguasai Kasmir serta 

sulit mengalah untuk mengupayakan damai sehingga sulit mencapai perbaikan 

dalam hubungan kedua negara. 

Selama berlangsungnya Commonwealth Conference pada tanggal 17 

Oktober 1991, PM Pakistan dan India, Nawaz Sharif dan Narismha Rao 

melangsungkan pertemuan bilateral. Pada kesempatan itu kedua Perdana Menteri 

membicarakan beragam permasalahan secara umum. Meskipun pada pertemuan 

itu tidak menghasilkan sesuatu yang berarti paling tidak pertemuan itu 

mengisyaratkan adanya landasan yang baik untuk memulai kembali hubungan 

setelah mengalami ketegangan pada tahun sebelumnya.
3

 Namun tentu saja 

mengalami banyak tantangan dan hambatan dikareakan kurangnya rasa percaya 

antara kedua negara. 

                                                           
3
 Effendi, Irmawan, Kashmir Dalam Hubungan India-Pakistan: Perspektif kebijakan 

Nuklir Pakistan, Latar Belakang dan Perkembangan Menuju Penyelesaian Konflik. 

Dalam http://www.academia.edu/4154759/Kashmir_Dalam_Hubungan_India-Pakistan 

diakses pada tanggal 27 Desember 2016, Pukul 06.20 WIB. 

http://www.academia.edu/4154759/Kashmir_Dalam_Hubungan_India-Pakistan
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Pembicaraan lanjutan tingkat Foreign Secretary pada tanggal 15-18 

September 1997 di New Delhi tidak menghasilkan apa dan tidak memperolah 

kemajuan yang berarti. Pada pertemuan itu juga India menghindari pembahasan 

pembentukan Joint Working Group yang dibentuk khusus untuk membicarakan 

masalah Kashmir.Titik ketegangan hubungan kedua negara memuncak ketika 

India melakukan uji coba nuklir pada tanggal 11 Mei 1998 yang kemudian dibalas 

oleh Pakistan pada tanggal 28 dan 30 Mei 1998. Saling balas uji coba yang diikuti 

oleh pernyataan para pemimpin kedua negara yang saling mengancam inidapat 

merusak perimbangan strategis di kawasan Asia Selatan. Peristiwa ini selain 

membawa musibah bagi kedua negara dengan dijatuhinya embargo oleh AS juga 

telah menciptakan rasa yang saling curiga di antara keduanya. Kondisi ini 

tentunya akan kontraproduktif dengan upaya yang selama ini sedang dibangun 

oleh kedua negara.
4
 

Hubungan antara India dan Pakistan dalam situasi konflik selalu dalam 

keadaan tidak baik, memanas, dan tegang. Hal ini yang membuat semakin 

rumitnya konflik karena kedua negara sulit mecapai kesepakatan. Cara terakhir 

untuk menyatukan kedua negara sehingga mencapai kesepakatan adalah dengan 

menghadirkan pihak lain yang membantu proses perundingan antara keduanya. 

Hubungan tidak baik India dan Pakistan dalam situasi konflik tentu telah 

membuat banyak kerugian baik itu kerugian anggaran militer, kemanusiaan, 

politik, sosial dan budaya. selain itu kedua negara juga sulit mengalami kemajuan 

                                                           
4
Ibid.,  
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jika konflik terus berlanjut diiringin dengan hubungan tidak baik diantara 

keduanya. Sudah seharusnya kedua negara memikirkan dan memulai hubungan 

baik yang nantinya akan memberikan manfaat bagi kedua negara. 

Peredaan ketegangan hubungan kedua negara mulai dilakukan ketika PM 

Nawaz Sharif dan PM India Atal Behari Vajpayee sama-sama memanfaatkan 

kehadiran mereka dalam SMU-PBB di New York bulan September 1998 untuk 

melakukan pertemuan bilateral. Sebagai tindak lanjutnya, Sekjen Kemlu Pakistan 

Shamsad Ahmad dan mitranya dari India K. Raghunath di Islamabad tanggal 16-

18 Oktober 1998 membicarakan dua agenda utama, yaitu Peace and Security 

termasuk CBMs dan masalah Jammu-Kashmir. Pertemuan ini merupakan 

pembicaraan ke-10 tingkat Foreign Secretary kedua negara yang dilakukan 

setelah terhenti selama 13 bulan.
5
 Pertemuan ini tentu dimanfaatkan oleh kedua 

negara untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan dan keinginan kedua 

negara agar bisa ditampung dan dicarikan jalan keluar. 

Pada pertemuan tanggal 16 Oktober dalam pembicaraan mengenai Peace 

and Security, pihak India telah menolak semua agenda yang ditawarkan Pakistan, 

yaitu non use of force, peaceful settlement of disputes, nuclear restraint and 

nuclear stabilization regime serta CBMs. Dalam masalah Jammu-Kashmir yang 

dibicarakan pada tanggal 17 Oktober, India menolak semua topik yang ditawarkan 

                                                           
5
Laporan Tahunan KBRI Islamabad Tahun 1998-1999, Op. Cit., hlm. 27. Dalam Kashmir 

Dalam Hubungan India-Pakistan: Perspektif kebijakan Nuklir Pakistan, Latar Belakang 

dan Perkembangan Menuju Penyelesaian Konflik. Dalam 

http://www.academia.edu/4154759/Kashmir_Dalam_Hubungan_India-Pakistan diakses 

pada tanggal 27 Desember 2016, Pukul 06.20 WIB. 

http://www.academia.edu/4154759/Kashmir_Dalam_Hubungan_India-Pakistan
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Pakistan yaitu mengenai peaceful settlement of disputes, no repression dan 

reduction of conflict. Dalam kesempatan itu India tetap menyampaikan posisinya 

selama ini, yaitu Kashmir is an integral part of India, non disputes, and infiltrated 

terrorism of Pakistan.
6
 

Harapan kembali muncul setelah pada tanggal 20 Februari 1999 PM India 

Atal Behari Vajpayee melakukan kunjungan ke Pakistan. Kunjungan ini memiliki 

artiyang besar bagi hubungan kedua negara karena kunjungan Vajpayee ini 

merupakan kunjungan perdana menteri India pertama selama 10 tahun terakhir. 

Pada kesempatan kali ini Vajpayee melancarkan “Diplomasi Bus” yaitu dengan 

dibukanya jalur bus yang melewati perbatasan Pakistan-India. Pembukaan jalur 

bus ini merupakan langkah awal yang ditempuh oleh Vajpayee untuk 

berhubungan kembali dengan Pakistan setelah ia menjabat sebagai PM India yang 

baru menggantikan PM Gujral. Tidak hanya itu, peristiwa ini juga dinilai sebagai 

suatu bukti adanya keinginan dari India untuk menjaga stabilitas regional.
7
 

Indikasi yang mengarah kepada perbaikan hubungan kedua negara 

semakin menguat setelah beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan tingkat 

tinggi antara PM Nawaz Sharif dan PM Atal Behari Vajpayee. Pada pertemuan itu 

kedua pemimpin menghasilkan dua kesepakatan yaitu pertama perjanjian 

                                                           
6
Ibid.,  

7
 Hillary Synnott, The Causes and Consequences of South Asia‟s Nuclear Test, Oxford 

University Press, New York, 1999, hlm. 46. Dalam Kashmir Dalam Hubungan India-

Pakistan: Perspektif kebijakan Nuklir Pakistan, Latar Belakang dan Perkembangan 

Menuju Penyelesaian Konflik. Dalam 

http://www.academia.edu/4154759/Kashmir_Dalam_Hubungan_India-Pakistan diakses 

pada tanggal 27 Desember 2016, Pukul 06.49 WIB. 

http://www.academia.edu/4154759/Kashmir_Dalam_Hubungan_India-Pakistan
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mengenai KTT itu sendiri yang bertajuk “Deklarasi Lahore”, sedangkan yang 

kedua menyangkut kerjasama peningkatan rasa saling percaya (CBMs).
8
 KTT 

India-Pakistan ini dinilai berhasil karena telah memberikan pemahaman yang 

lebih baik lagi antara kedua belah pihak. Kunjungan Vajpayee ke Pakistan juga 

telah menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya perdamaian, keamanan 

dan stabilitas di kawasan Asia Selatan.
9
 

Sasaran kedua pemimpin paling tidak adalah memberikan pesan kepada 

masing-masing rakyat mereka untuk menjauhi kekerasan serta terus berupaya 

untuk membina hubungan yang lebih harmonis. Perjanjian peningkatan rasa saling 

percaya sangat dibutuhkan oleh kedua negara bertetangga yang belum lama ini 

saling tegang.
10

 Selain itu tentu kedua negara yang dahulunya merupakan satu 

wilayah yang sama tanpa adanya pemisahan sudah seharusnya kembali seperti 

dahulu sebelum kemerdekaan dimana tidak ada peperangan dan konflik antar 

mereka. Sehingga kehidupan normal bisa dirasaka oleh rakyat India dan Pakistan 

serta juga oleh rakyat Kashmir yang selama ini menjadi lahan konflik bagi kedua 

negara. 

                                                           
8
 Kompas, “Lewat KTT, India-Pakistan Saling Memberikan Pemahaman Lebih Baik”, 22 

Februari 1999. Dalam Kashmir Dalam Hubungan India-Pakistan: Perspektif kebijakan 

Nuklir Pakistan, Latar Belakang dan Perkembangan Menuju Penyelesaian Konflik. 

Dalam http://www.academia.edu/4154759/Kashmir_Dalam_Hubungan_India-Pakistan 

diakses pada tanggal 27 Desember 2016, Pukul 06.51 WIB. 

9
 Effendi, Irmawan, Kashmir Dalam Hubungan India-Pakistan: Perspektif kebijakan 

Nuklir Pakistan, Latar Belakang dan Perkembangan Menuju Penyelesaian Konflik. 

Dalam http://www.academia.edu/4154759/Kashmir_Dalam_Hubungan_India-Pakistan 

diakses pada tanggal 27 Desember 2016, Pukul 06.20 WIB. 

10
Ibid., 

http://www.academia.edu/4154759/Kashmir_Dalam_Hubungan_India-Pakistan
http://www.academia.edu/4154759/Kashmir_Dalam_Hubungan_India-Pakistan
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Penurunan intensitas konflik terbuka antara India dan Pakistan mulai 

terlihat jelas ketika kedua negara mulai memiliki senjata nuklir dan semakin jelas 

yaitu pasca perang kargil tahun 1998. Mulai tahun 2000-an hubungan India dan 

Pakistan menunjukkan adanya peningkatan dengan menurunnya intensitas konflik. 

Sebelum India dan Pakistan mengembangkan nuklir dapat dikatakan bahwa 

intensitas konflik antara kedua negara sangat tinggi ditambah dengan terjadinya 3 

perang besar antara India dan Pakistan. Namun, setelah kedua negara memiliki 

senjata nuklir hanya tersisa 1 kali perang besar dan intensitas konflik antara India 

dan Pakistan terbilang rendah. 

Hubungan India dan Pakistan menemui babak baru setelah disepakatinya 

Lahore Declaration yang menjadi awal perdamaian kedua negara. Hubungan 

yang dahulunya terus dilanda konflik dan kecurigaan berubah menjadi hubungan 

memulai kembali persahabatan dan menumbuhkan rasa saling percaya diantara 

kedua negara. Awal baru bagi hubungan India dan Pakistan untuk melupakan 

konflik dan mulai mengubah situasi menuju damai serta menciptakan masa depan 

yang lebih baik bagi kedua negara. 

India dan Pakistan sejak dipisahkan oleh Inggris telah menemui berbagai 

macam konflik yang telah membuat hubungan kedua negara selalu tidak baik 

sehingga selalu dalam kondisi krisis. Tentu hal tersebut tidak hanya merugikan 

kedua negara dalam hal kemanusiaan dan kejahatan perang, tetapi juga dalam hal 

lain seperti politik, ekonomi dan sosial budaya. 
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Setelah disepakatinya Lahore Declaration, hubungan kedua negara mulai 

menunjukkan perubahan positif. Kedua negara mentaati isi dari perjanjian tersebut 

kemudian juga menerapkannya sehingga upaya peningkatan hubungan terlihat 

jelas oleh kedua negara. Tidak berhenti di Lahore Declaration, setelah perjanjian 

tersebut kedua negara semakin membuktikan upaya perdamaian dan peningkatan 

hubungan dengan munculnya perjanjian-perjanjian baru yang merujuk dan 

menguatkan Lahore Decaration. 

B. Peningkatan Kerjasama Ekonomi sebagai Kepentingan Nasional 

India dan Pakistan 

Republik India dan Republik Islam Pakistan, dua negara yang dipisahkan 

oleh kolonialisme Inggris. Tetangga dekat baik dari kondisi geografis juga 

demografis. Kedekatan budaya yang hanya dipisahkan oleh perbedaan agama 

antara keduanya menjadikan kedua negara memiliki peluang kerjasama yang baik 

dalam segala bidang. Walaupun dalam kenyataannya kedua negara dilanda 

konflik berkepanjangan akibat egosentrisme masing-masing. 

Peluang kerjasama ekonomi antara kedua negara terbuka lebar, mengingat 

kedua negara sama-sama memiliki potensi yang diunggulkan. India merupakan 

negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dengan jumlah tenaga kerja 

yang sangat banyak. Selain itu, India merupakan negara industri yang 

menghasilkan banyak macam produk kebutuhan yang bisa dipasarkan baik di 

dalam negeri, maupun di luar negeri seperti Pakistan. 
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India melihat Pakistan memiliki potensi pasar yang besar dengan jumlah 

penduduk lebih dari 170 juta jiwa. Peluang ini tidak akan di sia-siakan oleh India 

untuk bekerjasama dengan Pakistan. India siap menyediakan kebutuhan bagi 

rakyat Pakistan dengan harga yang terjangkau dan distribusi yang dekat 

dibandingkan apabila Pakistan mengimpor kebutuhan rakyatnya jauh dari 

Tiongkok atau negara lain di Timur Tengah dan Eropa. 

Begitu juga sebaliknya, Pakistan melihat India sebagai negara terdekat 

yang menghasilkan banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyat Pakistan. 

Dengan jarak yang dekat sehingga mengurangi biaya distribusi serta dengan harga 

yang terjangkau menjadi alasan Pakistan melirik kerjasama ekonomi dengan 

India. Selain itu, Pakistan yang juga merupakan penghasil utama pertanian dan 

peternakan, melihat India sebagai tujuan pemasaran. Selain menyediakan 

kebutuhan pangan domestik, Pakistan siap menyediakan kebutuhan pangan bagi 

negara tetangga yang jumlah penduduknya lebih dari 1 Milyar tersebut. 

Dalam konsep kepentingan nasional, ada lima kategori umum yang 

dijadikan sasaran yang hendak dituju yaitu : (1) self preservation, yaitu hak untuk 

mempertahankan diri, dimana setiap negara berhak untuk menjaga dirinya dari 

berbagai kemungkinan ancaman yang akan mengganggu kestabilan negara; (2) 

independence, yang berarti tidak dijajah atau tunduk pada negara lain, setiap 

negara berhak untuk merdeka dan sudah merupakan hak nya sebagai negara dan 

juga dimana negara tidak untuk patuh terhadap negara lain; (3) territorial integrity, 

negara berhak untuk menjaga keutuhan wilayah atau teritorial negaranya; (4) 
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military security, berarti tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain, 

dengan kata lain tidak ada ancaman secara militer yang datang dari negara lain; 

(5) economic wellbeing, atau dapat disebut kesehjateraan ekonomi, sektor 

ekonomi harus selalu dijamin kesetabilannya oleh pemerintah agar tercipta 

kesehjateraan di negara tersebut.
11

 

Ekonomi sebagai salah satu faktor dalam kepentingan nasional, dimana 

tujuannya untuk meningkatkan kualitas perekonomian negara, industri, dan 

perdagangan negara. Kondisi ekonomi suatu negara tentu sangat mempengaruhi 

seluruh kondisi negara tersebut. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh suatu 

negara untuk meningkatkan perekonomiannya dan memastikan agar tetap stabil. 

Salah satu caranya adalah dengan menjalin kerjasama dengan negara lain, baik 

kerjasama yang bersifat bilateral atau multilateral, tergantung kebutuhan dan 

tujuan dari negara yang menjalin kerjasama tersebut. 

Kerjasama ekonomi berupa perdagangan antar negara selalu memainkan 

peran penting dalam hubungan antar negara, tidak terlepas dari itu yaitu hubungan 

India dan Pakistan. Peningkatan hubungan kedua negara dari yang semula banyak 

terjadi konflik menjadi tidak ada lagi konflik seiring dengan perbaikan serta 

peningkatan kerjasama ekonomi antara kedua negara. Kedua negara telah berhasil 

membuktikan bahwa peningkatan kerjasama ekonomi adalah prioritas kedua 

negara, serta perdamaian dapat semakin nyata dengan kerjasama salah satunya 

yaitu kerjasama ekonomi. 

                                                           
11

 Plano Jack C. Dan Olton Roy, Ibid. Hal 128. 
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Berikut tabel peningkatan perdagangan antara India dan Pakistan : 

Tabel 1.1 Peningkatan perdagangan antara India dan Pakistan 2003-2016 

Financial 

Year 

Exports from 

India 

Imports to 

India 
Total Trade 

% 

increase 

Balance of 

Trade  

2003-04 286.94 57.74 344.68 79.87 +229.2 

2004-05 521.05 94.97 616.02 78.72 +426.08 

2005-06 689.23 179.56 868.79 41.03 +454.23 

2006-07 1,350.09 323.62 1,637.71 92.64 +1,026.47 

2007-08 1,950.53 287.97 2,238.50 85.23 +1,662.56 

2008-09 1,440 370.17 1,810.17 7.52 +1,179.83 

2009-10 1,573.32 275.94 1,849.26 2.1 +1,297.38 

2010-11 2,039.53 332.52 2,372.05 28.27 +1,707.01 

2011-12 1,541.28 397.66 1,939.21 -18.25 +1,140.37 

2012-13 2,064.79 541.87 2,606.66 34.42 +1,523 

2013-14 2,274.26 426.88 2,701.15 3.62 +1,847.38 

2014-15 1,857.18 497.31 2,354.49 -12.83 +1,359.87 

2015-16 

(Till Feb‟16) 
1,964.65 407.75 2,372.40 0.76 +1556.90 

Source: Ministry of Commerce and Industry, GOI 

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat dengan jelas bahwasanya dari tahun 

2004 hingga tahun 2015, terjadi perbedaan nilai total perdagangan antara India 

dan Pakistan yang dimana adanya peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 

ketahun. Hal ini tentu merupakan keberhasilan kedua negara dalam 

mengupayakan kerjasama ekonomi yang baik dan berkelanjutan. 

Ekspor utama India ke Pakistan yaitu berupa pakaian, produk pertanian, 

makanan, buah-buahan, plastik, alat rumah tangga, kopi, teh, obat-obatan, serta 

kebutuhan pendidikan. Sedangkan ekspor utama Pakistan ke India yaitu berupa 

hasil pertanian berupa sayuran dan buah, minyak bumi, bahan pembuatan plastik, 
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kain wool, dan daging ternak. Selain itu antara India dan Pakistan juga telah 

menjalin kerjasama komunikasi dan transportasi melalui pembukaan jalur telepon 

dan radio, pembukaan jalur bus, kereta api, serta penerbangan antara kedua 

negara. 

Pada 28 September 2011, skema perdagangan India dan Pakistan telah 

resmi di atur dalam MoU between India through India Trade Promotion 

Organisation (ITPO) and Pakistan through Trade Development Authority of 

Pakistan (TDAP). Sehingga menambah optimisme kedua negara untuk mencapai 

kesejahteraan ekonomi, pembangunan yang merata dan menyeluruh serta 

menguntungkan bagi kedua negara. 

India dan Pakistan telah mendapatkan keuntungan dari kerjasama ekonomi 

sehingga peluang munculnya konflik akan berkurang juga dikarenakan kedua 

negara sudah terbuka mata dan pikiran bahwa kerjasama lebih penting daripada 

konflik yang sama sekali tidak menguntungkan keduanya. Peningkatan kerjasama 

ekonomi yang merupakan kepentingan nasional kedua negara telah berhasil 

mendorong upaya peningkatan hubungan kedua negara.  

Keberhasilan peningkatan hubungan tersebut tentu tidak terlepas dari 

dukungan pemerintah dan rakyat kedua negara. Semoga hubungan kerjasama 

antara India dan Pakistan tetap baik dan terus meningkat. Dengan kerjasama yang 

terjalin maka peluang munculnya kembali konflik akan berkurang serta 

peningkatan kerjasama akan terus meningkat sebagaimana prioritas kedua negara 
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untuk terus berupaya meningkatkan kerjasama dalam berbagai hal termasuk yang 

utama yaitu kerjasama ekonomi. 

C. Peningkatan Hubungan Bilateral India dan Pakistan 

1. Kunjungan PM India ke Pakistan 

Peningkatan hubungan India dan Pakistan terlihat semakin meningkat 

pasca 1999. Tawaran dilakukannya kembali pembicaraan damai antara kedua 

negara yang diawali dengan adanya uluran damai oleh PM India segera disambut 

positif oleh Pakistan. Kedua pihak juga telah memulihkan hubungan diplomatik di 

tingkat Duta Besar dan pembukaan jalur transportasi darat serta penerbangan 

sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antar warga.  

Harapan kembali muncul setelah pada tanggal 20 Februari PM India Atal 

Behari Vajpayee melakukan kunjungan ke Pakistan. Kunjungan ini memiliki arti 

yang besar bagi hubungan kedua negara karena kunjungan Vajpayee ini 

merupakan kunjungan perdana menteri India pertama selama 10 tahun terakhir. 

Pada kesempatan kali ini Vajpayee melancarkan “Diplomasi Bus” yaitu dengan 

dibukanya jalur bus yang melewati perbatasan Pakistan-India. Pembukaan jalur 

bus ini merupakan langkah awal yang ditempuh oleh Vajpayee untuk 

berhubungan kembali dengan Pakistan setelah ia menjabat sebagai PM India yang 
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baru menggantikan PM Gujral. Tidak hanya itu, peristiwa ini juga dinilai sebagai 

suatu bukti adanya keinginan dari India untuk menjaga stabilitas regional.
12

 

Indikasi yang mengarah kepada perbaikan hubungan kedua negara 

semakin menguat setelah beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan tingkat 

tinggi antara PM Nawaz Sharif dan PM Atal Behari Vajpayee. Pada pertemuan itu 

kedua pemimpin menghasilkan dua kesepakatan yaitu pertama perjanjian 

mengenai KTT itu sendiri yang bertajuk “Deklarasi Lahore”, sedangkan yang 

kedua menyangkut kerjasama peningkatan rasa saling percaya (CBMs). KTT 

India- Pakistan ini dinilai berhasil karena telah memberikan pemahaman yang 

lebih baik lagi antara kedua belah pihak. Kunjungan Vajpayee ke Pakistan juga 

telah menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya perdamaian, keamanan 

dan stabilitas di kawasan Asia Selatan.
13

 

Proses perdamaian keduanya terus mengalami dinamika. Pada tanggal 19-

20 Juni 2004 kedua negara mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai 

keamanan di New Delhi. Mereka menyetujui untuk membentuk lingkungan yang 

damai dan aman dari kemungkinan yang timbul. Selain itu mereka juga 

mengadakan pertemuan tingkat sekertaris menteri luar negeri pada tanggal 27-28 

Juni 2004 sebagai dialog untuk membahas keamanan dan perdamaian juga 

masalah „Jammu-Kashmir‟. Mereka juga mengulang kembali komitmen mereka 

                                                           
12

 Effendi, Irmawan, Kashmir Dalam Hubungan India dan Pakistan. dalam 

http://www.academia.edu/4154759/Kashmir_Dalam_Hubungan_India-Pakistan, diakses 

pada tanggal 15 Desember 2016. Pukul 18.26 WIB. 

13
Ibid., 

http://www.academia.edu/4154759/Kashmir_Dalam_Hubungan_India-Pakistan
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untuk menjalankan prinsip-prinsip dan tujuan dari Piagam PBB dan implementasi 

Simla Agreement. Pertemuan puncak kedua pemimpin negara pada tahun ini juga 

terjadi pada tanggal 28 September. Pada pertemuan di New York tersebut kedua 

pemimpin membuat langkah baru dengan membicarakan kembali isu Kashmir dan 

juga upaya untuk membangun rasa saling percaya.
14

 

Sejarah konflik Kashmir yang cukup panjang telah memberikan warna 

bagi perjalanan dinamika hubungan India-Pakistan. Perang dan damai selalu 

bergantian mengisi posisinya masing-masing. Kebijakan nuklir yang diambil 

sebagai langkah strategis bagi Pakistan telah membawa dimensi baru dalam 

hubungannya dengan India. India sebelumnya lebih mengedepankan tindakan 

militer ketimbang jalan perundingan. Ini semua didasari oleh keyakinan India 

yang memiliki kekuatan yang lebih unggul ketimbang Pakistan.
15

 Pakistan tidak 

berhenti di situ saja dalam menghadapi superioritas India. Namun, Pakistan 

berupaya untuk mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini 

yaitu melalui kebijakan nuklir. Kebijakan ini terbukti telah mampu untuk 

mencegah India kembali menggunakan kekuatan militernya terhadap Pakistan dan 

membawa India untuk lebih kooperatif dalam menyelesaikan masalah antara 

kedua negara.
16

 

Pertemuan pemimpin kedua negara telah membuka peluang damai yang 

semakin terbuka lebar. Pemimpin negara sebagai aktor utama dalam pembuatan 
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Ibid., 

15
Ibid., 

16
Ibid., 
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keputusan luar negeri suatu negara memiliki pengaruh yang cukup besar untuk 

membawa negara menuju peperangan atau perdamaian. Oleh karenanya, 

kunjungan PM Vajpayee merupakan suatu momentum penting guna 

meningkatkan kerjasama antara India dan Pakistan. Kunjungan bersejarah ini juga 

menjadi penghangat hubungan kedua negara yang telah lama dingin, dialog 

kenegaraan antar pemimpin negara tersebut bisa memperkuat pondasi kesepakatan 

yang telah dibuat serta bisa dicontoh oleh pemimpin selanjutnya. Dengan 

demikian maka upaya perdamaian akan tetap terjaga dengan baik antara kedua 

negara. 

2. Penandatanganan Kesepakatan dan Peningkatan Berbagai 

Macam Kerjasama selama 2004-2015 

Berbagai macam kesepakatan dan kerjasama tercipta antara India dan 

Pakistan selama kurun waktu 2004-2015 diantaranya yaitu : 

a. MoU between India and Pakistan for the establishment of a 

communication link between Indian coast guard and the Pakistan 

maritime security agency. Yaitu sebuah perjanjian yang mengatur 

hubungan antara angkatan laut India dan Pakistan. Perjanjian ini 

ditandatangani pada tanggal 3 oktober 2005. 

b. Agreement between India and Pakistan on prenotification of flight testing 

of ballistic missiles. Yaitu sebuah perjanjian yang berkaitan dengan nuklir 

yang mengharuskan India dan Pakistan untuk bertanggung jawab 
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mengabarkan setiap percobaan senjata baru yang ingin di uji coba. 

Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 3 oktober 2005. 

c. Agreement Between India And Pakistan On Reducing The Risk From 

Accidents Relating To Nuclear Weapons. Yaitu sebuah perjanjian yang 

berkaitan dengan nuklir yang mengharuskan India dan Pakistan 

bertanggung jawab mengurangi resiko dan dampak buruk akibat 

pengembangan nuklir, serta menggunakan nuklir untuk kepentingan damai. 

Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2007. 

d. Mou between india and pakistan on drug demand reduction and 

prevention of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances 

and precursor chemicals and related matters. Yaitu sebuah perjanjian 

yang berkaitan dengan penanggulangan narkoba dan obat terlarang. 

Perjanjian ini ditandatangi pada tanggal 13 September 2011 

e. MoU between India through India Trade Promotion Organisation (ITPO) 

and Pakistan through Trade Development Authority of Pakistan (TDAP). 

Yaitu sebuah perjanjian yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan 

antara India dan Pakistan yang mengatur skema perdagangan antara kedua 

negara. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 28 September 2011. 

f. MoU between India and Pakistan on cultural cooperation. Yaitu sebuah 

perjanjian antara India dan Pakistan mengenai kerjasama budaya. kedua 

negara sangat dekat dalam kebudayaan, bahkan pembatas keduanya hanya 

perbedaan agama. Perjanjian ini ditandatangi pada tanggal 8 September 

2011. 
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g. Agreement between India and Pakistan on cooperation and mutual 

assistance in customs matters.Yaitu sebuah perjanjian antara India dan 

Pakistan yang mengenai kerjasama lalu lintas barang dan jasa atau bea 

cukai. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 21 September 2012. 

Beberapa perjanjian diatas merupakan bukti nyata adanya peningkatan 

hubungan antara India dan Pakistan pada periode 2004 hingga 2015. Nuklir  

berpengaruh besar sebagai awal mula kedua negara menghentikan konflik serta 

sebagai awal peningkatan hubungan kedua negara. Setelah itu kemudian kedua 

negara secara bertahap membahas berbagai macam skema kerjasama yang juga 

turut mendorong peningkatan hubungan antara keduanya. 

Pada tahun 2015, Perdana Menteri Narendra Modi menyempatkan diri 

untuk mampir di Pakistan setelah melakukan perjalanan kenegaraannya. Sikap 

PM Narendra Modi tersebut tentu sangat unik dan langka, melihat kedua negara 

yang dahulu sangat terkenal dengan konflik berkepenjangan. Kedua pemimpin 

menyatakan keinginan mereka untuk meneruskan proses dialog untuk kebaikan 

yang lebih besar kedua negara, serta disepakati untuk melanjutkan dan 

meningkatkan kontak bilateral dan bekerja sama untuk membangun hubungan 

bertetangga yang baik.
17

 

Pemimpin kedua negara telah membuktikan bahwa negara mereka terus 

mengupayakan hubungan baik untuk mempertahankan perdamaian agar 

                                                           
17

 Dikutip dari http://global.liputan6.com/read/2398286/pm-india-lakukan-kunjungan-

kejutan-ke-pakistan, diakses pada tanggal 15 Desember 2016, pukul 23.32 WIB. 

http://global.liputan6.com/read/2398286/pm-india-lakukan-kunjungan-kejutan-ke-pakistan
http://global.liputan6.com/read/2398286/pm-india-lakukan-kunjungan-kejutan-ke-pakistan
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terciptanya ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan kedua negara. Selain itu 

pemimpin kedua negara terus berupaya meningkatkan kerjasama antara keduanya 

guna mencukupi kebutuhan satu sama lain serta untuk menegaskan bahwa dengan 

kerjasama, maka hubungan baik akan tetap terjaga. Selain itu, pemimpin kedua 

negara juga mulai mencari solusi untuk menghentikan secara total konflik dalam 

bentuk apapun. 

Sudah semestinya tiap negara menjunjung tinggi perdamaian dan 

kesejahteraan diantara mereka. Terlepas dari kepentingan nasional tiap negara 

untuk menjadi yang terdepan dan berkuasa, tiap negara harus tetap menjunjung 

tinggi perdamaian. India dan Pakistan sudah seharusnya untuk terus dalam 

keadaan damai dan terus meningkatkan hubungan baik kedua negara. 


