
BAB II 

DINAMIKA HUBUNGAN INDIA DAN PAKISTAN 

  Hubungan antara India dan Pakistan sudah sejak lama terjalin, namun 

hubungan yang terjalin diantara kedua negara lebih banyak mengarah kepada 

hubungan yang kurang baik. Hubungan yang kurang baik ini sudah terjadi 

sejak kedua negara merdeka yaitu pada tahun 1947, dan terus berlanjut hingga 

sekarang. Konflik yang berlangsung sejak hampir 69 tahun ini juga selalu 

mengalami dilema dan dinamika, hal ini karena selama hampir 69 tahun 

berkonflik ternyata kedua negara juga telah beberapa kali mencoba untuk 

menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi ini, namun usaha damai 

diantara kedua negara selalu saja mengalami jalan buntu ataupun jika ada 

kesepakatan damai, kesepakatan itu tidak akan bertahan cukup lama. 

Sehingga nantinya didalam bab II ini akan membahas mengenai gambaran 

umum mengenai negara India, negara Pakistan, dan juga perkembangan 

hubungan antara India dan Pakistan mulai dari awal kemerdekaan sampai 

sekarang.  

A. India 

  India adalah sebuah negara yang secara astronomis terletak di antara 

8°LU - 37°LU dan 67 1 2 °BT - 98°BT serta terletak di wilayah Asia Selatan 

merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor dua di dunia, 

dengan jumlah penduduk hampir satu miliar jiwa. Negara India sendiri ber 

ibukota di New Delhi dan berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu 

disebelah utara berbatasan dengan Nepal, Bhutan, dan RRC disebelah barat 



berbatasan dengan Pakistan dan Laut Arab disebelah selatan berabatasan 

dengan Sri Langka dan Samudra Hindia sedangkan disebelah Timur 

berbatasan dengan Myanmar, Bangladesh dan Teluk Benggala.1  

  India merupakan negara yang merdeka pada tahun 1947 dan 

berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana 

mentri sebagai kepala pemerintahannya. Negara India dibagi menjadi 28 

negara bagian, 6 wilayah persatuan dan wilayah ibu kota di Delhi. Mayoritas 

penduduk di India merupakan penganut agama Hindu, dan sisanya memeluk 

agama Islam, Kristen, Sikh dan Budha. India merupakan negara agraris 

dengan 75% penduduk India bekerja pada sektor pertanian dan sisanya 

bekerja pada sektor industri, jasa, dan pemerintahan.2 India merupakan salah 

satu negara yang memiliki pertumbuhan tercepat di dunia.   

  India sendiri merupakan negara dengan pendapatan per kapital 

sebesar $ 3.703, yang membuat India menduduki peringkat 127 dunia dan 

tergolong kedalam kelas menengah kebawah.3 India juga melakukan ekspor 

ke berbagai negara untuk menambah pemasukan bagi kas negaranya, dalam 

melakukan ekspor India tidak hanya mengandalakan hasil pertaniannya saja, 

namun India juga melakukan ekspor dari berbagai hasil lainnya seperti emas, 

perak, besi, mesin otomotif, kain dan juga tekstil. Pertumbuhan ekonomi yang 

sangat cepat ini telah menjadikan India menjadi salah satu kekuatan baru di 

                                                           
1 Fahremi irmi : Dinamika Politik dan Pemerintahan India, Jurnal Westphalia, Vol. 13 No. 1 
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wilayah Asia Selatan, ditambah lagi dengan kepemilikan kekuatan militer dan 

juga senjata nuklir oleh India. Hal ini merupakan gambaran dari power yang 

dimiliki oleh India untuk meningkatkan pengaruhnya di wilayah Asia 

Selatan.4 

B. Pakistan 

  Pakistan adalah sebuah negara yang berada di wilayah Asia Selatan 

dan merupakan negara pertama di dunia yang secara formal diakui sebagai 

republik islam, dengan dasar konstitusinya adalah The Constitution Of The 

Islamic Republic Of Pakistan yaitu negara demokrasi berdasarkan prinsip-

prinsip Islam yang berkeadilan sosial. Negara Pakistan sendiri adalah negara 

yang lahir dari pembagian wilayah India, namun baru ada dalam peta dunia 

pada 14 Agustus 1947. Pakistan sendiri ber ibukota di Islamabad dan 

berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu disebelah selatan dengan laut Laut 

Arab dan Teluk Oman, disebelah barat berbatasan dengan Afganistan dan 

Iran,  disebelah timur dengan India dan disebelah timur laut dengan China. 

Pakistan sendiri berada pada posisi yang strategis yaitu berada diantara 

daerah-daerah penting di Asia Selatan, Asia Tengah dan Asia Timur.5 

  Pakistan adalah negara federal dengan sistem pemerintahan 

parlementer yang terdiri dari 4 provinsi dan 4 daerah federal, dan merupakan 

                                                           
4 Food and Agriculture Organization, Water Aquastat of India Region, 

diakses dari 
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www.mapsofworld.com diakses pada 9 Februari 2017 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/ind/index.stm
http://www.mapsofworld.com/


salah satu negara terpadat di dunia dengan jumlah penduduk 170 juta jiwa 

dan 97% penduduknya beragama Islam serta sisanya memeluk agama kristen, 

hindu, dan budha. Dengan jumlah penduduk sebesar 170 juta jiwa.6 Pakistan 

merupakan negara yang dihuni oleh beberapa etnis namun terdapat empat 

etnis besar yang mendominasi Pakistan, yaitu etnis Punjab (45%), etnis 

Pashtun (15,42%), etnis Sindh (14,1%) dan etnis Baloch (3,57%), selain 

empat etnis itu juga terdapat etnis-etnis lain seperti Hazara, Kalash, Burusho, 

Balti, dan juga Gligit. 

  Pakistan merupakan negara dengan pendapatan perkapital sebesar $ 

2.851 pada tahun 20117. Salah satu sektor penting bagi pemasukan Pakistan 

berasal dari sektor tekstil hal ini karena sektor tekstil menyumbang 9,5 % atau 

sekitar USD 80 miliar terhadap PDB negara dan juga telah menyediakan 

lapangan kerja bagi sekitar 15 juta warga Pakistan dan menjadikan Pakistan 

sebagai negara produsen katun terbesar ke-4 di dunia, selain itu penduduk 

pakistan juga bekerja pada sektor pertanian, pertambangan, jasa dan juga 

pemerintahan.8 Pakistan sendiri merupakan negara muslim pertama yang 

membangun dan mengoprasikan pembangkit listrik tenaga nuklir dan diawasi 

dan dioprasikan langsung oleh lembaga pemerintah ilmiah dan nuklir  

Pakistan Atomic Energy Commission ( PAEC ). 

 

                                                           
6 Islam.about, World’s Muslim Population, diakses dari 
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C. Hubungan Awal India-Pakistan 

  Hubungan antara India dan Pakistan sudah dimulai bahkan sejak 

kedua negara masih berada dalam wilayah jajahan kolonial Inggris. Hal ini 

ditunjukan dari adanya perlawanan tentara India terhadap tentara Inggris pada 

tahun 1857. Atas usaha kegigihan para tentara India dalam melawan tentara 

Inggris ini maka mereka berhasil menguasai Delhi, ibu kota India, 

dan  mengalahkan tentara Inggris.  Rakyat kemudian bergabung dengan 

tentara India dan beberapa kota yang berada di bawah pendudukan Inggris 

berhasil dibebaskan.9 Kemudian pada tanggal 15 Agustus tahun 1947 rakyat 

India berhasil meraih kemerdekaannya setelah bertahun-tahun berjuang 

melawan penjajahan Inggris.  

  Namun, hubungan diantara kedua negara bukannya tidak diwarnai 

dengan konflik, bahkan konflik kedua negara sudah dimulai sejak kedua 

negara berjuang melawan penjajah Inggris, hal ini terlihat dari adanya 

marginalisasi terhadap golongan nasionalis muslim di India dari pergerakan 

kemerdekaan melawan Inggris. Betapa tidak, muslim di India merupakan 

golongan minoritas, sehingga gerakan kemerdekaan didominasi oleh orang 

Hindu dan tokoh-tokohnya. Kendati telah ada usaha untuk mempersatukan 

kedua golongan dalam programnya, tetap saja golongan nasionalis saat itu 

terpecah menjadi golongan Nasionalis Hindu yang dipimpin oleh partai-

                                                           
9 Indonesian Irib, Tentara India Mulai Melawan Koloni Inggris, diakses dari 
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partai Hindu yang masuk ke Kongres dan golongan Nasionalis Muslim yang 

dipimpin oleh Liga Muslim10. 

  Marginalisasi ini diperparah dengan munculnya pemikiran etno-

religius nasionalisme hindu, yaitu adalah sebuah pemikiran yang mencoba 

untuk membangkitkan kembali ingatan orang hindu terhadap kejayaan India 

yang didasarkan pada agama. Bhal Gangadhar Tilak adalah ekstimis 

kemerdekaan India dan juga orang yang dengan intens mempromosikan 

pemikiran ini etno-religius nasionalisme hindu. Karena pemikirannya, Tilak 

berhasil membangkitkan nasionalisme Hindu dan berhasil menguasai 

Kongres.11 Sebagai respon atas adanya marginalisasi yang terjadi di India saat 

itu maka salah seorang tokoh yang bernama Muhammad Iqbal mengeluarkan 

gagasan bahwa perlu adanya pemisahan wilayah dan juga adanya 

pembentukan negara islam yang baru, gagasan dari Muhammad Iqbal ini 

kemudian mendapatkan dukungan dari banyak tokoh. 

  Salah satu tokoh yang mendukung gagasan ini yaitu adalah seorang 

negarawan yang bernama Muhammad Ali Jinah, Ali Jinah merasa bahwa 

kongres yang ada di India saat itu tidak terbuka untuk kaum muslim, hal ini 

dikarenakan nasionalisme yang ada di India adalah nasionalisme yang 

berlandaskan agama. Muhammad Ali Jinah kemudian hadir dengan konsep 

negara Pakistan, yaitu adalah sebuah negara yang dibentuk untuk orang-orang 

muslim di India. Dengan banyaknya dukungan akan adanya pembentukan 

                                                           
10 Palmer Norman D, The Indian Politic System, Houghton Mifflin Company,Boston, 1970 
Hal. 74-75 
11 Ibid., 81-82. 



negara baru in kemudian terbentuklah sebuah negara yang letak teritori 

negaranya berada di sebelah barat daya India atau Benggala Timur, teritori 

ini dipilih karena wilayah tersebut mayoritas penduduknya adalah muslim.12 

Lalu pada tahun 1947 terbentuklah sebuah negara yang bernama Pakistan 

yang dibarengi merdekanya negara India. 

  Meski kedua negara sudah merdeka namun perselisihan keduanya 

tidak ikut menghilang. Perselisihan semakin dipertajam dengan perebutan 

status dari tiga wilayah yaitu wilayah Jammu-kashmir, Junagard, dan juga 

Hyderabad, yakni apakah akan bergabung dengan India atau Pakistan. 

Kemudian Junagadh masuk ke India setelah diadakannya plebisit (penentuan 

pendapat). Sedangkan Hyderabad masuk ke India karena adanya paksaan 

setelah terjadi pendudukan militer oleh tentara India.13 Sedangkan status dari 

wilayah Kashmir hingga saat ini masih belum jelas, namun jika dilihat dari 

mayoritas penduduk disana maka harusnya Kashmir bergabung ke wilayah 

Pakistan. 

  Namun, pemimpin Kashmir saat itu yaitu Maharaja Hari Sigh lebih 

memilih agar Kashmir merdeka dari pada bergabung ke Pakistan, sedangkan 

sebagian penduduk hindu di Kashmir menginginkan agar Kashmir bergabung 

dengan India.14 Hari Sigh kemudian menutup surat kabar pro Pakistan dan 

menerapkan undang-undang darurat dengan tujuan untuk meredam keinginan 

warga Kashmir bergabung ke Pakistan. Sikap Hari Sigh ini justru mendapat 

                                                           
12 Palmer  Norman D, Op. Cit., 88 
13 Mashad Dhurorudin, Kashmir : Derita yang Tak Kunjung Usai, Khalifa, Jakarta, 2004 Hal 
25 
14 Rajat Ganguly, India-Pakistan and the Kashmir Dispute, Victoria University of 
Wellington, New Zealand, 1998 Hal 19 



protes dan perlawanan dari banyak suku-suku muslim di Kashmir. Konflik-

konflik internal yang terjadi di Kashmir ini kemudian memunculkan 

kelompok-kelompok pemberontak yang menginginkan agar Kashmir 

bergabung ke Pakistan.15  

  Karena merasa keadaan wilayah Kashmir sudah tidak terkendali, 

maka Maharaja Hari Sigh kemudian meminta bantuan kepada India untuk 

membantu mengatasi pergolakan internal disana. India mau membantu 

Maharaja Hari Sign untuk mengatasi para pemberontak, namun dengan syarat 

apabila India mampu mengatasi pemberontak maka Kashmir dengan sukarela 

harus bergabung ke India.16 Kedua pihak kemudian membuat suatu 

persetujuan pengabungan (Instrument of Accesion) pada 26 Oktober 194717, 

setelah adanya persetujuan itu maka India kemudian mengirimkan pasukan 

secara besar-besaran ke wilayah Kashmir untuk menumpas para pemberontak 

disana.  

  Namun, apa yang dilakukan oleh India mendapat kecaman dari 

Pakistan, Pakistan menganggap bahwa korban yang jatuh akibat serangan 

India bukan hanya berasal dari para pemberontak, namun juga terhadap 

penduduk sipil Kashmir terutama yang beragama Islam. Atas dasar itu maka 

Pakistan kemudian mengirimkan pasukanya ke wilayah Kashmir dengan 

tujuan untuk melindungi penduduk muslim disana. Sejak masuknya militer 

kedua negara maka konflik antara India dan Pakistan dimulai. Setidaknya 

                                                           
15 Miraj News, Kashmir, Perebutan Wilayah yang Tak Kunjung Usai, diakses dari 
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telah terjadi konflik sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1947, 1965, 1971, 

dan 199918 antara India dan Pakistan terkait klaim wilayah Kashmir yang 

telah lama menjadi sengketa diantara kedua negara. 

C.1. Konflik India-Pakistan Tahun 1947   

  Konflik antara India dan Pakistan tahun 1947 diawali dengan tindakan 

penyerangan India terhadap suku Poonch dan suku Pathan yang dianggap 

telah melakukan pemberontakan di wilayah Kashmir. Serangan India ini telah 

mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang jatuh dari suku Poonch dan suku 

Pathan yang kebetulan kedua suku tersebut beragama islam.19 Melihat situasi 

yang terjadi di Kashmir ini maka Pakistan kemudian mengirimkan 

pasukannya untuk melawan tentara India dengan dalih untuk melindungi para 

kaum muslim. Pada awal pertempuran antara India dan Pakistan ini, India 

mengalami kemunduran akibat adanya serangan-serangan yang selalu di 

lancarkan oleh Pakistan. 

  Meskipun awalnya India terdesak oleh serangan Pakistan namun India 

kemudian bisa memukul mundur pasukan Pakistan sampai ke sepertiga 

wilayah Kashmir. Konflik ini terjadi sampai tahun 1949 dan mengakibatkan 

dewan keamanan PBB ikut turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. 

Setelah melewati beberapa resolusi yang dilakukan PBB, akhirnya India dan 

Pakistan bersepakat utuk melakukan genjatan senjata pada tahun 1949 dan 

                                                           
18 Zaenal Ali, Loc. Cit 
19 Rajat Ganguly, Op. Cit., 37-38 



menyepakati adanya pembagian wilayah dimana India berhak atas dua pertiga 

dan pakistan berhak atas sepertiga wilayah Kashmir.20 

  selain itu pada tahun 1949 PBB juga membentuk suatu badan yang 

bernama United Nation Comission for India and Pakistan (UNCIP)21 yang 

bertugas untuk mengawasi genjatan senjata, penarikan pasukan secara 

bertahap, serta pengawasan proses genjatan senjata antara India dan Pakistan. 

C.2. Konflik India-Pakistan Tahun 1965 

 Meskipun India dan Pakistan sempat melakukan genjatan senjata pada 

tahun 1947, namun hal itu tidak menandakan bahwa konflik diantara 

keduanya telah usai. Konflik diantara India dan Pakistan kembali memanas 

pada tahun 1965, konflik ini menandakan bahwa resolusi yang dilakukan oleh 

PBB pada tahun 1947 telah gagal. Konflik tahun 1965 sendiri terjadi karena 

adanya ketidakpuasan atas penyelesaian masalah Kashmir, faktor-faktor 

ketidak puasan itu terjadi karena adanya kegagalan diplomasi, pembangunan 

militer India yang begitu besar serta adanya usaha yang dilakukan oleh India 

untuk mengintegrasi wilayah Kashmir Pakistan ke wilayah India. 

  Konflik tahun 1965 sendiri terjadi karena adanya rasa saling curiga 

diantara kedua negara, India mencurigai Pakistan karena telah mendukung 

perlawanan para rakyat jammu untuk melakukan perlawanan pada India, 

sedangkan Pakistan mencurigai pembangunan militer yang dilakukan India 

                                                           
20 Media Indonesia, Status Baru Jammu dan Kashmir, diakses dari 
http://mediaindonesia.com/news/read/8435/1947-status-baru-jammu-dan-
kashmir/2015-10-26 diakses pada 14 Februari 2017 
21UN.org, India and Pakistan Background, diakses dari 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unipombackgr.html diakses pada 14 
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bertujuan untuk menguasai wilayah Kashmir seluruhnya.22 Konflik ini 

diawali dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Pakistan ke wilayah 

kekuasaan India di Kashmir, serangan Pakistan ini dikenal dengan kode sandi 

operasi Gibraltar dimana Pakistan mengirimkan 26.000-35.000 tentaranya 

yang berpakaian seperti penduduk lokal Kashmir dengan tujuan untuk 

menerobos garis kontrol dan  melakukan sabotase di beberapa wilayah 

Kashmir.23 

 Pakistan mengira bahwa tindakan yang mereka lakukan akan dapat 

memancing dukungan rakyat Kashmir untuk ikut melakukan perlawanan 

terhadap India dikarenakan mereka menganggap bahwa rakyat Kasmir juga 

tidak menyukai keberadaan India disana. Namun perkiraan dari Pakistan 

teryata tidak tepat justru rakyat Kashmir melaporkan kepada otoritas India 

mengenai adanya aktivitas-aktivitas tentara Pakistan yang menyamar sebagai 

penduduk lokal Kashmir. Akibat adanya laporan itu otoritas India kemudian 

bergerak dengan mengirimkan pasukanya di perbatasan sebelah. Akibatnya 

Pakistan tidak lagi bisa mengirimkan pasukan tambahan ke Kashmir karena 

harus menahan pergerakan tentara India di sebelah selatan.24 

  Pada awalnya Pakistan berhasil merebut wilayah Akhmoor yang 

berada disebelah barat Jammu, India. Keberhasilan Pakistan dalam merebut 

wilayah Akhmoor ini tidak terlepas dari situasi militer India yang sedang 

                                                           
22 Mashad Dhurorudin, Op. Cit., 41. 
 
23 Alter Politika, Konflik Tiada Akhir, diakses dari http://www.alterpolitika.com/berita-
konflik-tiada-akhir.html diakses pada 16 Februari 2017 
24 Re-Tawon, Perang India Pakistan 1965, diakses dari http://www.re-
tawon.com/2010/10/perang-india-pakistan-1965-ketika-asia.html diakses pada 16 
Februari 2017 
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melemah, melemahnya kekuatan militer India ini dikarenakan adanya 

dampak dari konflik militer yang sebelumnya terjadi antara India dan China 

sehingga mengakibatkan kekuatan militer India melemah dan dapat 

dimanfaatkan oleh Pakistan untuk merebut wilayah India di Kashmir.25

 Meskipun kekuatan militer India saat itu sedang melemah namun 

India tetap melakukan perlawanan dengan melancarkan serangan udara 

dengan tujuan untuk memukul mundur pasukan Pakistan yang menguasain 

beberapa wilayah di Kashmir. Sejak serangan-serangan itu, konflik antara 

India dan Pakistan sudah tidak dapat terhindarkan lagi, kedua negara saling 

melakukan serangan balasan demi dapat memukul mundur pasukan India 

maupun Pakistan dari wilayah Kashmir.  

  Selama konflik terjadi kedua negara saling melanggar garis 

perbatasan masing-masing dan tidak menghiraukan garis genjatan senjata 

yang terbentuk tahun 1964. India bahkan menganggap bahwa apa yang 

mereka lakukan sama sekali tidak melanggar garis perbatasan kedua negara, 

mereka menganggap bahwa Pakistanlah yang sebenarnya melanggar garis 

perbatasan dengan memasuki wilayah kekuasaan India di Kashmir secara 

paksa, dan apa yang dilakukan oleh India semata-mata hanya sebagai bentuk 

respon atas serangan yang terlenih dulu dilakukan oleh Pakistan.26 

                                                           
25 The Atlantic, How a Global Movement for Peace Became a Club for Tyrants, diakses dari 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/08/non-aligned-with-reality-
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Februari 2017 
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  Konflik yang terjadi ini kemudian menjadi perhatian dunia 

Internasional, beberapa negara menyerukan agar baik Pakistan maupun India 

menghentikan serangan-serangannya dan memulai untuk berunding dalam 

menyelesaikan permasalahan wilayah Kashmir. Amerika dan Inggris bahkan 

mengancam akan melakukan embargo ekonomi dan militer kepada India dan 

Pakistan. Namun ancaman embargo yang dikeluarkan oleh beberapa negara 

nyatanya tidak mampu menurunkan intensitas konflik diantara keduanya. 

   India Bahkan berencana untuk menyerang Pakistan Timur,  namun 

dapat dicegah dengan ultimatum yang dikeluarkan oleh China. China 

mengancam akan menyerbu India apabila dalam waktu tiga hari India masih 

bersikukuh untuk menyerbu Pakitan Timur dan tidak mau menghentikan 

seranganya.27Atas banyaknya desakan-desakan yang dilakukan oleh beberapa 

negara, maka India dan Pakistan kemudian menyetujui untuk mengakhiri 

konflik dengan melakukan genjatan senjata.  

  Proses genjatan senjata ini berlangsung dibawah pengawasan 

langsung PBB dan juga PM Uni Soviet Alexie Kosygin yang berperan 

sebagai mediator yang langsung dipilih oleh kedua negara.28 Lalu pada 

januari 1966 kedua negara bersepakat untuk menandatangani perjanjian 

Taskent (Taskent Aggrement)29, kedua negara sepakat untuk menarik pasukan 

mereka dari wilayah Kashmir dan juga sepakat untuk mengembalikan posisi 

                                                           
27 Quora, The Role of China in The 1965 Indo-Pak-War, diakses dari 
https://www.quora.com/What-was-the-role-of-China-in-the-1965-Indo-Pak-War dikases 
pada 17 Februari 2017 
28 Dennis Kux, India-Pakistan Negotiatons : Is Past Still Prologue?, United State Institute 
Peace, Washington DC, 2009 Hal 21 
29 Britannica, Tashkent Agreement, diakses dari 
https://www.britannica.com/event/Tashkent-Agreement diakses pada 17 Februari 2017 

https://www.quora.com/What-was-the-role-of-China-in-the-1965-Indo-Pak-War
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status quo Kashmir sesuai dengan pembagian wilayah tahun 194930. 

Perjanjian ini juga menandakan bahwa konflik antara keduanya yang terjadi 

tahun 1965 telah berakhir. 

C.3. Konflik India-Pakistan Tahun 1971 

  Pasca adanya genjatan senjata tahun 1966, hubungan antara India dan 

Pakistan mulai mereda. Namun hubungan antara India dan Pakistan mulai 

menunjukan ketengangan lagi pada tahun 1971, ketegangan yang terjadi 

antara India dan Pakistan ini sebenarnya di picu karena adanya konflik 

internal yang terjadi antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat.31 Konflik ini 

dipicu karena ketidakmampuan pemerintah Pakistan untuk memberikan 

keseimbangan kehidupam antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Serta 

faktor-faktor perbedaan politik,agama,ekonomi dan militer juga ikut 

memperparah konflik internal ini. 

 Konflik antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat terus terjadi sampai 

jatuhnya pemerintahan Ayub Khan yang kemudian diganti oleh Yahya Khan 

lewat sebuah kudeta militer pada tahun 1969.32 Yahya Khan kemudian 

berjanji kepada rakyat Pakistan Timur untuk mendapatkan hak politik yang 

sama, namun hal itu ditentang oleh Zulfikar Ali Bhutto, militer dan juga 

keluarga kaya. Permasalahan yang terjadi ini kemudian dibawa oleh Yahya 

Khan kedalam parlemen dan disetujui untuk melakukan pemilu, hasil pemilu 

                                                           
30 Mea gov in, Tashkent Declaration, diakses dari http://mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/5993/Tashkent+Declaration diakses pada 17 Februari 2017 
31 BBC, India Pakistan Timeline 1965,  Loc. Cit. 
32 Course hero, Jendral Yahya Khan ditunjuk oleh Jendral Ayub Khan, diakses dari 
https://www.coursehero.com/file/p69it7sm/Jendral-Yahya-Khan-ditunjuk-oleh-Jendral-
Ayub-Khan-untuk-menyelidiki-sebuah/ diakses pada 18 Februari 2017 
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kemudian memenangkan Liga Awami dengan 167 kursi dibawah pimpinan 

Mujibur Rahman dan PPP (Pakistan People’s Party).33  

  Setelah kemenangannya dalam pemilu, Liga Awami kemudian 

membuat sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan dan 

menyeimbangkan hak-hak diantara kedua wilayah Pakistan Yaitu antara 

Pakitsan Timur dan Pakistan Barat. Namun tindakan yang dilakukan oleh 

Liga Awami mendapat penolakan dari Zulfikar Ali Bhutto dan partainya, ia 

tidak menginginkan orang-orang Pakistan Timur untuk ikut terlibat dalam 

kancah perpolitikan Pakistan. Tindakan penolakan Zulfikar Ali membuat 

rakyat Pakistan Timur kecewa dan kemudian melakukan aksi demonstrasi 

besar-besaran yang menyebabkan terjadinya kerusuhan dibeberapa wilayah. 

   Pakistan Barat kemudian melakukan penekanan terhadap warga 

Pakistan Timur secara brutal, tindakan Pakistan Barat ini sering dikenal 

sebagai Operasi Searclight.34 Tindakan Pakistan Barat ini menyebabkan 

banyak jatuhnya korban jiwa dan juga menyebabkan banyak dari penduduk 

sipil Pakistan Timur yang memilih untuk mengungsi ke wilayah India.35 

Situasi ini menyebabkan sebuah dilema bagi India, dimana India saat itu harus 

menahan diri untuk tidak ikut terlibat kedalam perang saudara di Pakistan 

namun disisi lain apabila India tidak membantu menyelesaikan perang 

saudara, maka gelombang pengungsi yang lebih besar akan menuju ke 

                                                           
33 James Wynbrandt, A Brief History of Pakistan, facts on file publishing, New York, 2009 
Hal 65 
34 Panca Project, Perang Kemerdekaan Bangladesh, diakses dari 
http://sejarah.pancaproject.com/2015/03/perang-kemerdekaan-bangladesh.html diakses 
pada 19 Februari 2017 
35 Richard Sisson, Leo E. Rose, War and Secession : Pakistan, India, and The Creation of 
bangladesh, University of California Press, Los Angeles, 1991 Hal 40-41 
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wilayah India, yang dikwatirkan nantinya akan menganggu kestabilan 

politik,ekonomi, dan juga sosial di India.  

  Terlebih Pakistan Timur telah meminta bantuan langsung ke India 

untuk ikut membantu mereka megalahkan tentara Pakistan Barat dan 

mengakhiri perang saudara. Dengan berbagai pertimbangan India kemudian 

menyetujui untuk membantu Pakistan Timur untuk memukul mundur para 

tentara Pakistan Barat yang ada di wilayah Pakistan Timur. Namun 

sebenarnya India telah merencanakan untuk melakukan pemisahan wilayah 

Pakistan menjadi dua dengan tujuan untuk melemahkan kekuatan Pakistan 

agar nantinya India dapat menguasai wilayah Kashmir dengan mudah apabila 

militer Pakistan melemah.36  

  India lalu mengirimkan pasukannya yang dibantu oleh para pejuang 

kemerdekaan untuk memukul mundur Pasukan Pakistan di wilayah Timur. 

Masuknya India dan para pejuang kemerdekaan telah menandakan pecahnya 

perang antara India dan Pakistan untuk ketiga kalinya.37 Pasukan India dan 

para pejuang dengan mudah memasuki wilayah Pakistan Timur dan memukul 

mundur pasukan Pakistan Barat yang memang jumlah dan kekuatanya tidak 

seimbang jika dibandingakn dengan pasukan India dan para pejuang. Hal ini 

dikarenakan mayoritas kekuatan dan pasukan Pakistan Barat memang dititik 

beratkan di wilayah Barat dan bukan di wilayah timur.38   

                                                           
36 Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, Buku Pintar Sejarah Islam : Jejak Langkah 
Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, Penerbit Zaman, Jakarta, 2014 Hal 797 
37 Richard Sisson, Leo E. Rose, Op. Cit., 75 
38 Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, Loc. Cit. 



  Karena keadaan yang mendesak maka Pakistan Barat kemudian 

mengirimkan pasukan udaranya untuk menyerang wilayah India bagian barat 

laut dengan tujuan untuk memecah konsentrasi kekuatan India di wilayah 

Pakistan Timur. Penyerangan angkatan udara Pakistan ini dianggap sebagai 

sebuah tindakan  agresi militer ke wilayah India. India kemudian merespon 

tindakan agresi militer Pakistan Barat dengan ikut mengirimkan pasukan 

udaranya untuk membalas serangan militer Pakistan Barat.  

  Hanya dalam waktu satu minggu India berhasil menguasai wilayah 

udara Pakistan Barat, India berhasil menembak jatuh beberapa pesawat 

militer Pakistan sehingga menyebabkan kekuatan udara Pakistan Barat 

melemah dan dimanfaatkan oleh India dan para pejuang untuk meyerang 

Pakistan Barat. Pakistan Barat kemudian terpaksa harus menghadapi 

gempuran dari para pejuang Pakistan Timur yang dibantu oleh pasukan India 

mulai dari 3 Desember sampai 16 Desember 1971.  

  Serangan yang dilancarkan oleh India dan para pasukan pejuang 

selama 13 hari telah membuat Pakistan Barat terpukul mundur dari wilayah 

timur dan menjadikan mereka berada dalam posisi yang terdesak. Dengan 

kondisi yang semakin memburuk ini telah membuat Pakistan Barat 

mengambil keputusan untuk menyerah kepada pasukan India dan para 

pasukan kemerdekaan.39 Untuk lebih menjamin keberlangsungan 

perdamaian, kedua pihak kemudian mengadakan perjanjian SIMLA di akhir 

                                                           
39 Prezi, Perang dan Konflik India-Pakistan, diakses dari 
https://prezi.com/s1zelqk6meto/perang-dan-konflik-india-pakistan-merupakan-perang-
perang-da/ diakses pada 21 Februari 2017 
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1972.40 Berdasarkan perjanjian SIMLA maka Pakistan Barat harus merelakan 

terlepasnya Pakistan Timur untuk menjadi sebuah negara sendiri yang 

bernama Bangladesh.  

C.4. Konflik India-Pakistan Tahun 1999 

  Meskipun hubungan antara India dan Pakistan pasca lepasnya 

Pakistan Timur relatif aman, namun hubungan keduanya kembali meningkat 

pada tahun 1999 karena adanya pergerakan sparatisme di wilayah Kashmir.41 

Konflik ini sering disebut sebagai “perang Kargil” dikarenakan perang ini 

terjadi di distrik kargil. Konflik ini disebabkan adanya pergerakan militer 

Pakistan dan militer Kashmir ke dalam wilayah Line of Contrrol milik India, 

Line of Control ini adalah perbatasan de facto yang harus diakui dan dijaga 

oleh kedua negara.42  

  Pakistan sendiri berencana untuk menjadikan wilayah Kashmir 

sebagai bagian dari wilayahnya terlebih sejak terpisahnya wilayah Pakistan 

Timur. Pasukan militer Pakistan dan Kashmir yang terus masuk ke wilayah 

Kargil kemudian berhasil menguasai pos-pos penjagaan India di sana. 

Keberhasilan pasukan Pakistan dan Kashmir merebut pos penjagaan India di 

wilayah Kargil kemudian direspon dengan cepat oleh India dengan 

                                                           
40 Rusdi Hamka, Kashmir: Nurani Dunia Diadili, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1994 
41 Iffat Malik, Kashmir: Ethnic Conflict and International Dispute, Oxford University Press, 
United Kingdom, 2002 Hal 22 
42 Okezone, Mantan CIA Ungkap Rencana Pakistan Jatuhkan Nuklir di India, diakses dari 
http://news.okezone.com/read/2015/12/05/18/1261584/mantan-cia-ungkap-rencana-
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mengirimkan 44 batalion tentara dan 60 pesawat tempur untuk memukul 

mundur pasukan Pakistan dan militer Kashmir.43  

  Konflik diantara kedua belah pihak tidak lagi dapat terhindarkan, 

pasukan Pakistan yang dibantu oleh para militer Kashmir melawan pasukan 

India yang memiliki kekuatan dan teknologi militer yang lebih baik dari pada 

Pakistan maupun para pasukan militer Kashmir. Dalam pertempuran ini 

pasukan militer Pakistan dan Kashmir berhasil menembak jatuh dua pesawat 

tempur milik India dan berhasil memberikan perlawanan kepada militer India, 

namun jatuhnya dua pesawat tempur India tidak memberikan pengaruh 

berarti terhadap jalanya pertempuran di Kargil.  

  Justru pasukan udara India berhasil memukul mundur pasukan militer 

Pakistan dan militer Kashmir, hal ini dikarenakan jumlah dan sistem 

persenjataan dari pasukan udara India memang lebih unggul jika 

dibandingkan dengan pasukan militer Pakistan dan militer Kashmir.44 

Serangan udara yang terus menerus dilancarkan oleh pasukan udara India 

telah berhasil menyudutkan pasukan militer Pakistan dan militer Kashmir. 

  Keadaan yang semakin mendesak ini membuat PM Pakistan saat itu 

Sartaj Aziz harus terbang ke India untuk membicarakan adanya perundingan 

damai dalam mengakhiri konflik yang terjadi di Kargil, namun Aziz juga 

memiliki satu agenda penting di India yaitu untuk meminta penghentian 

                                                           
43 Times of India, Kargil War How It Unfolded Between May and July 1999, diakses dari 
http://timesofindia.indiatimes.com/kargil-war-how-it-unfolded-between-may-and-july-
1999/listshow/53391883.cms diakses pada 22 Februari 2017 
44 Ndtv, Exclusive : In Kargil War India was Minutes Away From Bombing Pak Bases, 
diakses dari http://www.ndtv.com/india-news/exclusive-in-kargil-war-india-was-minutes-
away-from-bombing-pak-bases-1433345 diakses pada 22 Februari 2017 
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serangan udara yang dilakukan oleh militer India.45 Sartaj Aziz telah 

mengetahui bahwa India berencana untuk menjatuhkan bom ke wilayah 

Kargil dan pangkalan militer Pakistan.  

  Untuk menghindari hal ini Aziz kemudian menawarkan kepada India 

beberapa kesepakatan antara lain yaitu dengan menarik semua pasukan 

Pakistan dari wilayah Kargil, melakukan penggambaran ulang Line of 

Control atau perbatasan de facto di wilayah Kashmir, serta mengembalikan 

status quo dengan tetap menghormati pembagian wilayah yang didasarkan 

pada Line of Control.46 

  Tekanan dari dunia Internasional yang memaksa agar kedua negara 

segera menyelesaikan konflik pun juga menjadi bahan pertimbangan India 

untuk menyetujui tawaran yang diajukan oleh Sartaj Aziz. Konflik Kargil pun 

berakhir dengan kemenangan India yang berhasil merebut kembali wilayah 

Kargil dan dengan diterimanya tawaran yang diajukan oleh Sartaj Aziz. 

Konflik yang terjadi selama tiga bulan ini pun diperkirakan telah menelan 

lebih banyak korban jiwa baik itu dari pihak India, Pakistan maupun dari 

pihak  militer Kashmir. 

 

 

                                                           
45 India defensif review, How IAF Firepower Severely Dented Pakistan’s Psyche During The 

Kargil War, diakses dari http://www.indiandefencereview.com/spotlights/how-iaf-

firepower-severely-dented-pakistans-psyche-during-the-kargil-war/ diakses pada 22 

Februari 2017 
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D. Hubungan India-Pakistan di Era Modern 

  Intensitas konflik antara Pakistan dan India pasca perang Kargil relatif 

menurun terlebih dengan adanya pertemuan antara kedua negara pada tahun 

2001 yang dinamai sebagai pertemuan Agra Summit yang dilakukan untuk 

membahas penyelesaian masalah Kashmir secara damai, namun pertemuan 

yang berlangsung selama dua hari ini ternyata tidak menghasilkan sebuah 

kesepakatan dikarenakan terjadi deadlock dalam masalah Kashmir.47 Pasca 

gagalnya kesepakatan damai ini hubungan kedua negara menjadi memanas 

kembali terutama berkaitan dengan perbatasan di wilayah Kashmir. 

  Memanasnya hubungan kedua negara disebabkan karena adanya 

penyerangan di Srinagar yang membuat chief minister wilayah Kashmir di 

India saat itu Farooq Abdullah, meminta pasukan India untuk menyerang 

kamp-kamp pelatihan militan dalam wilayah Pakistan.48 Konflik yang terjadi 

tahun 2001 ini diperparah dengan adanya peristiwa penyerangan parlemen 

India yang diduga dilakukan oleh dua kelompok ekstremis Islam, Jaish 

Muhammad dan Laskar Thaiba, atas peristiwa itu tercatat 14 orang meninggal 

dalam aksi terorisme itu. Pemerintah India menduga kelompok ekstermis 

tersebut dibiayai oleh Pemerintah Pakistan.49 Pemerintah India juga memaksa 

                                                           
47 BBC, South Asia, diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1430367.stm 
diakses pada 23 Februari 2017 
48 BBC, India-Pakistan: Troubled Relations, diakses dari 
http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/south_asia/2002/india_pakistan/timelin
e/2001.stm, diakses pada 23 Februari 2017 
49 Liputan6, Penjual Buah yang Jadi Otak Serangan Parlemen India Digantung, diakses dari  
http://global.liputan6.com/read/508080/penjual-buah-yang-jadi-otak-serangan-
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Pakistan untuk menghentikan pembiayaan itu dan memblokir rekening 

sumber dana kelompok eksteremis tersebut. 

  Pasca kejadian itu India dan Pakistan sepakat untuk membicarakan 

perjanjian damai terkait isu terorisme dan juga isu Kashmir. Pada tahun 2003 

isu Kashmir sedikit mereda, hal ini dikarenakan kedua negara bersepakat 

untuk melakukan pelucutan senjata dan juga penarikan sebagian pasukan dari 

wilayah Kashmir yang menandakan keseriusan kedua negara untuk 

mengakhiri konflik ini secara damai.50 Meskipun kesepakatan gencatan 

senjata ini telah disetujui oleh kedua belah pihak, namun dalam prakteknya 

kedua negara masih saja melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan 

gencatan senjata. Kesepakatan gencatan senjata kedua negara masih terus 

berjalan meskipun kedua negara sering terlibat kontak senjata.51  

 Pada tahun 2004, kedua negara melakukan berbagai pembicaraan 

guna mempererat hubungan keduanya. Pembicaraan ini membahas mengenai 

pemulihan pelayanan kereta api, hubungan lintas batas untuk meningkatkan 

hubungan budaya, agama, ekonomi dan pendidikan52, kedua negara juga 

melakukan kerjasama setidaknya dalam delapan bidang, yaitu mengenai 

masalah Kashmir, Terorisme, dan pembangunan waduk yang terletak di 

perbatasan langsung kedua negara. Namun pembangunan waduk di 
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perbatasan antara India dan Pakistan nyatanya malah mendapat penolakan 

dari warga Pakistan khusunya di daerah Punjab, mereka khawatir apabila 

pembangunan waduk terus dilanjutkan maka nantinya akan menganggu 

sistem irigasi mereka.53 

 Penolakan pembangunan waduk di perbatasan ini sempat membuat 

hubungan kedua negara kembali meruncing, namun hal itu hanya berlangsung 

sebentar. Hubungan antara kedua negara menjadi dekat kembali dikarenakan 

adanya pemberian bantuan yang dilakukan oleh India kepada Pakistan 

berkaitan dengan peristiwa gempa bumi yang melanda beberapa wilayah di 

Asia Selatan pada tahun 2005.54 Hubungan kedua negara juga semakin dekat 

ketika presiden Pakistan saat itu Pervez Musharaff diundang oleh Manmohan 

Singh berkunjung ke India untuk menyaksikan pertandingan kriket yang 

mempertemukan kedua negara pada tahun 2005, kunjungan ini juga dianggap 

sebagai momentum dialog kedua negara dalam menyelesaikan masalah yang 

selama ini ada.55 

  Dialog yang berlangsung antara kedua negara tidak mampu 

meredakan persaingan diantara keduanya, hal ini terbukti pada tahun 2006 

dimana baik India maupun Pakistan melakukan uji coba pesawat tempur 
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mereka, India dengan pesawat supersonik Tejas56 dan dibalas oleh Pakistan 

dengan melakukan uji coba pesawat tempur Mirage pada tahun 200757. 

Hubungan kedua negara diperburuk dengan adanya aksi terorisme yang 

terjadi di Mumbai India pada tahun 2008 yang menewaskan hampir 180 

orang. India mencurigai bahwa pelaku terorisme ini berasal dari laskar e-

Taiban yang merupakan  Kelompok militan asal Pakistan yang pernah juga 

melakukan penyerangan di Gedung Parlemen India pada 2001.58  

 Pada tahun 2009, Perdana Menteri Pakistan Yousuf Raza Gilani dan 

mitranya, Manmohan Singh, bertemu di sela-sela Konperensi Tingkat Tinggi 

Non Blok di Mesir. Dalam pertemuan itu kedua negara bersepakat untuk 

melakukan kerjasama dalam memerangi terorisme. Kedua negara juga 

bersepakat untuk melakukan investigasi bersama atas serangan yang terjadi 

di Mumbai.59 Meskipun hubungan keduanya membaik, namun kedua negara 

berharap agar dialog mengenai perlawanan terhadap terorisme ini tidak 

dikaitkan dengan proses perundingan damai diantara kedua negara, terutama 

yang berkaitan dengan masalah perbatasan di wilayah Kashmir. 

 Dialog damai yang terjalin diantara kedua negara nyatanya tidak 

sejalan dengan situasi yang terjadi di wilayah Kashmir saat itu. Karena pada 

                                                           
56 Artileri, Tejas, Pesawat Tempur Supersonik India, diakes dari 
http://www.artileri.org/2015/02/tejas-pesawat-tempur-supersonik-india.html diakes 
pada 24 Februari 2017 
57 CNN Indonesia, Saingi India, Pakistan Uji Coba Nuklir, diakses dari 
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150203111758-113-29232/saingi-india-
pakistan-uji-coba-rudal-nuklir/ diakses pada 24 Februari 2017 
58 Okezone, Tragedi Mumbai Teror Paling Berdarah Sepanjang 2008¸diakses dari 
http://news.okezone.com/read/2008/12/24/18/176656/tragedi-mumbai-teror-paling-
berdarah-sepanjang-2008-1 diakses pada 24 Februari 2017 
59 Kompas, Akhirnya India dan Pakistan Bersatu Perangi Terorisme, diakses dari 
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u.perangi.terorisme diakses pada 24 Februari 2017 
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tahun 2010 situasi di Kashmir kembali memanas, kali ini permasalahan 

muncul karena adanya protes dan bentrokan antara rakyat sipil dan aparat 

keamanan60. Protes yang awalnya terjadi di Srinagar ini kemudian meluas ke 

daerah sekitarnya. Protes tersebut disebabkan oleh masalah Kashmir yang 

tidak kunjung mendapatkan penyelesaian dan masyarakat menginginkan 

kemerdekaan61. Guna meredam situasi di wilayah Kashmir maka India 

berencana untuk menarik pasukanya dan mulai melakukan perundingan 

kembali dengan Pakistan. Tetapi perundingan diantara keduanya mengenai 

masalah Kashmir belum mendapatkan solusi62. 

   Selama proses perundingan yang terjadi diantara India dan Pakistan, 

ternyata kedua negara masih saja melakukan pelanggaran terhadap LoC ( Line 

of Control ) di wilayah Kashmir. Tindakan ini juga menunjukan bahwa kedua 

negara melakukan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang terjalin 

diantara keduanya. Baku tembak di Line of Control antara pasukan India dan 

Pakistan63 kembali terjadi pada akhir tahun 2012. Lalu menjelang tahun 2013 

pelanggaran gencatan senjata tersebut semakin sering terjadi, baik India 

                                                           
60 Okezone, 3 Tewas dalam Protes di Kashmir. Diakses dari 
http://m.okezone.com/read/2010/06/30/18/348143/3-tewas-dalam-protes-di-kashmir 
diakses pada 25 Februari 2017 
61 Kompas, Konflik Tak Henti Lembah “Sinar Harapan”. Diakses dari 
http://internasional.kompas.com/read/2010/07/23/1000489/Konflik.Tak.Henti.Lembah.Si
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kemajuan-124544019/94792.html diakses pada 25 Februari 2017. 
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maupun Pakistan saling tuduh mengenai pihak yang lebih dulu menyerang64. 

Hingga pada awal tahun 2014 bentrokan di LoC masih terjadi65. 

  Bentrokan kedua negara semakin memburuk ketika pada tahun 2015, 

Pakistan melakukan uji coba puluncuran rudal balistik yang diklaim oleh 

Pakistan memilik jangkauan 2.750 kilometer dan mampu membawa hulu 

ledak nuklir.66 Uji coba rudal balistik Pakistan ini kemudian dibalas oleh India 

dengan melakukan peluncuran rudal balistik berkekuatan nuklir yang diberi 

nama Agni-V, uji coba peluncuran rudal Agni V ini sedikit megalami 

kemunduran karena pada awalnya India berencana untuk meluncurkan pada 

akhir tahun 2015, namun baru terealisasi pada maret 2016. Keberhasilan India 

dalam melakukan uji coba rudal balistik ini telah mampu menempatkan India 

sebagai negara dengan kekuatan rudal yang hampir setara dengan China, 

Amerika, Rusia dan negara berkekuatan rudal lainya.67 

 Meskipun hubungan kedua negara selalu mengalami pasang surut 

akibat adanya sengketa di perbatasan Kashmir dan juga adanya ketegangan 

yang diakibatkan karena uji coba senjata militer, namun kedua negara tidak 

pernah berhenti untuk selalu mencoba melakukan dialog damai dalam 
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menyelesaikan permasalahan yang ada. Meskipun dialog damai diantara 

keduanya belum juga menemukan titik temu namun kedua negara percaya 

bahwa penyelesaina masalah secara damai merupakan salah satu cara yang 

paling utama yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah yang ada 

diantara kedua negara demi menghindarkan jatuhnya korban jiwa dan juga 

demi mencegah semakin memburuknya situasi diantara kedua negara. 

 


