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BAB III 

 

MASALAH KEMANUSIAAN DI BANGLADESH 

TAHUN 1970 - 1971 

   

  Setelah memaparkan profil, karya dan 

pengaruh kebudayaan hindu bagi George Harrison, 

penulis akan menjelaskan tentang definisi dari Masalah 

Kemanusiaan agar dapat memaparkan kejadian kejadian 

yang terjadi di Bangladesh, sejarah serta peristiwa apa 

yang terjadi di Bangladesh, yang menjadi penyebab 

adanya Masalah Kemanusiaan di Bangladesh, serta 

fakta yang  menunjukan  terjadi  Genosida di  

Bangladesh  pada tahun  1971. 

 Berbagai peristiwa terjadi di Bangladesh yang 

menghalangi terjadinya kemerdekaan dan pembebasan 

Bangladesh dari belenggu Pakistan, peristiwa yang 

terjadi banyak sekali menimbulkan kerugian juga 

korban jiwa, kerugian berupa materi dan non materi 

membuat kesengsaraan banyak terjadi di Bangladesh 

khususnya, tidak siapnya pemerintahan dari 

Bangladesh menghadapi peristiwa peristiwa tersebut 

menambah penderitaan masyarakat Bangladesh, 

Penulis akan memaparkan peristiwa yang terjadi di 

Bangladesh yang menimbulkan dampak besar bagi 

masyarakat dan pemerintah di Bangladesh. 

 

 

 

A. Bencana Angin Topan Bhola Yang Melanda 

Bangladesh dan Dampaknya  
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Angin Topan Bhola melanda Bangladesh dan 

Indian pada 12 November 1970, Angin Topan Bhola 

adalah angin topan tropis yang sangat besar dan 

menjadi salah satu angin topan yang memakan 

banyak korban pada saat itu, sekitar 500 ribu orang 

meninggal pada bencana alam ini, karena kontur 

geografis dari Bangladesh yang rendah, membuat 

Bangladesh menjadi sebuah daerah yang rawan 

sekali ketika terjadi bencana, apalagi dengan adanya 

banjir tahunan yang melanda bangladesh karena 

meluapnya sungai  gangga. 
1
 

 Angin Topan Bhola terjadi karena sisa 

dari Badai Tropis Nora yang berasal dari laut 

pasifik dan terbentuk lagi di laut cina selatan 

dan mengarah kepada semenanjung tanah 

melayu yang lalu mengarah kepada teluk 

Bangladesh pada 12 November 1970 dini 

hari sehingga kedudukan air laut sangat 

tinggi, yang terjadi adalah sebuah topan yang 

besar dibarengi oleh ombak besar 

menghantam teluk di Bangladesh dengan 

kekuata 200km/jam. 
2
 

 Para pengamat cuaca telah 

memprediksi akan datangnya badai tersebut 

tetapi karena radio terganggu, maka 

penyebaran berita kurang tersampaikan 

dengan baik, sehingga hanya sebagian 

masyarakat yang mengetahui kejadian 

tersebut, maka lebih dari 500 ribu jiwa 

meninggal dalam topan tersebut, dan 

disebutkan bahwa ketika topan terjadi 

                                                           
1

 http://www.hurricanescience.org/history/storms/1970s/greatbhola/ 

diakses pada 18 November 2017 04: 56 
2
https://thisinnocentcorner.wordpress.com/2010/10/07/1970-cyclone-

changes-the-course-of-history/ diakses 18 Noveber 2017 05:06 
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masyarakat tengah tertidur karena tidak 

mengetahui  topan tersebut akan datang. 
3
 

 Karena faktor geografis dari pakistan 

barat dan timur yang sangat berjauhan 

membuat bantuan dari pemerintah sangat 

lamban masuk kedaerah bencana, wabah 

penyakit mulai menyebar di daerah bencana 

karena penanggulangannya yang sangat 

lambat disebutkan dalam bertahan hidup saja 

masyarakat pakistan timur harus meminum 

air genangan dan memakan akar pepohonan 

karena bantuan dari pemerintah pusat yang 

jauh di pakistan barat yang sangat lambat. 

 Hal ini lah yang menjadi salah satu 

penyebab adanya konflik di banglades yaitu 

ketika pemerintah daerah pakistan timur 

mendesak agar pemerintah pakistan timur 

untuk mebuat sebuah otonomi sendiri yang 

bertujuan untuk menyelamatkan 

kelangsungan hidup dari masyarakat di 

daerah bencana. 

 Kesadaran masyarakat pakistan timur 

akan respon pemerintah pusat di pakistan 

barat yang lambat terhadap bencana alam 

yang terjadi membuat masyarakat pakistan 

timur menuntut kepada pemerintah pakistan 

timur untuk segera membuat sebuah 

kebijakan agar membantu menyelesaikan 

masalah kemanusiaan yang berupa bencana 

alam Angin Topan Bhola adalah salah satu 

                                                           
3

 https://weather.com/storms/hurricane/news/deadliest-cyclone-

history-bangladesh-20130605#/1 diakses pada 18 November 2017 

05:55 
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dari sekian banyak pemicu terjadinya perang 

kemerdekaan Bangladesh  pada  saat itu. 

B. Perang Kemerdekaan Bangladesh 

 

1.  Sejarah Konflik di Bangladesh 

 Konflik Bangladesh bermula dari 

adanya pembagian wilayah India yang saat 

itu melahirkan negara baru yang disebut 

Pakistan. Ketika itu Bangladesh masih 

menjadi bagian dari Pakistan, yakni 

merupakan wilayah Pakistan Timur dan 

Pakistan sendiri merupakan wilayah 

Pakistan yang berada di sebelah Barat saat 

itu. Negara Pakistan secara geografis 

terletak terpisah sejauh ribuan mil teritori 

India. Zona Barat umumnya (juga secara 

resmi) disebut Pakistan Barat, dan zona 

Timur (Bangladesh modern) disebut 

Benggala Timur, dan  nantinya  Pakistan 

Timur. 
4
 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

   Peta Pakistan-Bangladesh 

                                                           
4

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Kemerdekaan_Bangladesh#Kel

uhan_Pakistan_Timur, diakses pada 8 Oktober, pada 14.35 
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 Terjadi berbagai konflik diantara 

Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang 

diakibatkan adanya disparitas atau 

perbedaan jarak yang sangat jauh. 

Meskipun kaum Bengali menjadi mayoritas 

di Pakistan, dengan jumlah mencapai 54% 

akan tetapi mereka inferior di dalam 

Pakistan. Kemudian komposisi dari jumlah 

anggota militer dan birokrat yang tidak 

seimbang dari masing-masing bagian 

wilayah menjadi kesenjangan. Padahal 

secara populasi, wilayah Pakistan Timur 

memiliki jumlah penduduk yang lebih 
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banyak dibandingkan Pakistan Barat. 

Penguasa Pakistan didominasi oleh etnis 

Urdu yang  mana  hanya  minoritas  dari  

penduduk  Pakistan. 

 

 Dalam aspek budaya, keduanya juga 

sangat berbeda. Pakistan Barat menilai 

bahwa tradisi budaya dan bahasa Bengali 

yang ada di wilayah Pakistan Timur terlalu 

dipengaruhi oleh budaya Hindu, sehingga 

muncul upaya untuk menghapuskan 

mereka dari pengaruh Hindu. Pada tahun 

1950-an, orang Bengali dipaksa mengganti 

bahasa Bengali menjadi bahasa Arab atau 

Urdu.  Orang Bengali tetap menuntut agar 

bahasa Bengali juga dijadikan bahasa resmi 

selain bahasa Urdu, tetapi pemerintah 

Pakistan menolaknya. Perselisihan terkait 

penggunaan dan pengajuan bahasa resmi 

pun memicu kemarahan masyarakat 

Bengali  dan  memunculkan  gerakan  

bahasa. 

 

 Dominasi politik dari Pakistan Barat 

juga berdampak pada aspek ekonomi di 

wilayah Timur. Perolehan sumber dana 

yang didapatkan oleh Pakistan Barat lebih 

banyak dibandingkan Pakistan Timur. 

Disparitas kondisi ekonomi antara Pakistan 

Barat dan Pakistan Timur menajam 

sehingga memunculkan pandangan bahwa 

kaum Bengali seperti bagian dari koloni 

Pakistan. Hal itu menimbulkan gerakan 

untuk membentuk Pakistan Timur yang 

lebih independen, dengan memiliki sistem 

ekonomi sendiri. Liga Awami mengajukan 

tuntutan kepada Pemerintah Pusat untuk 
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hanya berurusan dengan masalah hubungan 

luar negeri dan pertahanan saja, sedangkan 

aspek lainnya diserahkan sepenuhnya pada 

Pakistan Timur. Tuntutan tersebut ditolak 

oleh pemerintah pusat. 

 

 Terjadi ketidakpuasan politik dan 

nasionalisme serta budaya di Pakistan 

Timur yang terus meningkat membuat 

dilakukannya operasi penekanan oleh 

pasukan Pakistan Barat untuk meredam 

aksi perlawanan Pakistan Timur. Operasi 

militer yang dilakukan pada 25 Maret 1971 

oleh pasukan Pakistan Barat ini disebut 

dengan Operasi Searchlight.
5

 Operasi 

Searchlight dilakukan oleh pasukan 

Angkatan Darat Pakistan untuk 

mengendalikan gerakan nasionalis 

Benggala dengan cara menguasai pusat 

kota, lalu menyerang dan menghabisi 

semua pihak oposisi, politik ataupun 

militer dengan target dalam jangka waktu 

selama satu bulan.
6
 Operasi militer yang 

dilakukan Pakistan membuahkan hasil, 

dimana pada fase pertama Operasi 

Searchlight mampu menjatuhkan kota 

utama terakhir Benggala pada  Mei. 

 

 

                                                           
5
 Sarmila Bose, “Anatomy of Violence: Analysis of Civil War in East 

Pakistan in 1971” Economic and Political Weekly Special Articles, 8 
Oktober. 2005. 
6
Asif Siddiqui. “Deterrence and Coercive Diplomacy to War - The 

1971 Crisis in South Asia,” Journal of International and Area Studies 
Vol.4 No.1, 1997. 12, hal 73-92. 
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2.  Genosida di Bangladesh 

 

 Pembunuhan massal, penyiksaan dan 

pemerkosaan di Bangladesh yang terjadi 

menjadi hal umum. Dimana setiap 

mendapatkan adanya laporan pasukan 

gerilya Bangladesh di suatu wilayah, maka 

pasukan militer Pakistan mendatangi dan 

membunuhi penduduk sipil di wilayah 

tersebut. Operasi militer yang dilakukan 

militer Pakistan memiliki prinsip “cari dan 

hancurkan.” Pasukan militer Pakistan 

sangat mengantisipasi setiap pergerakan 

dan perlawanan yang dilakukan 

terhadapnya. 

 Kekejaman di Bangladesh tahun 1971 

diantaranya pembunuhan yang dilakukan 

secara terencana dan sistematis hingga 

memakan korban jiwa hingga 3 juta korban 

jiwa di seluruh wilayah Bangladesh.
7
 

Setelah mampu menjatuhkan kota utama, 

serangan militer sedikit berkurang. Akan 

tetapi terjadi berbagai kejahatan yang 

dilakukan oleh para tentara militer Pakistan 

terhadap penduduk wanita Bangladesh. 

Seperti yang dikutip dari laporan yang 

dibuat oleh Planned Parenthood bahwa 

terjadi pemerkosaan oleh tentara Pakistan 

sejak bulan mei hingga September 1971 

hingga 400.000 kasus. Kejahatan 

pemerkosaan yang terjadi dilakukan secara 

terorganisir bahkan beberapa kasus terjadi 

secara massal. Bukan hanya tindak 

                                                           
7
 Debasish Roy Chowdhury, “Indians are bastards anyway”. Asia 

Times. 23 Juni. 2005. 
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pelecehan seksual, bahkan akibat dari 

tindakan tersebut juga mengakibatkan 

kehamilan korban dalam jumlah besar. 

Ancaman psikis dan fisik yang didapatkan 

memberikan efek trauma berkepanjangan 

terhadap  korban. 

 Tanggal 13 Juni 1971 terbit sebuah 

artikel oleh Anthony Mascarenhas di koran 

The Sunday Times dengan Headline 

“GENOCIDE” , pada artikel tersebut 

disebutkan beberapa kekerasan yang terjadi 

di Bangladesh, dalam artikel tersebut 

menyebutkan peristiwa peristiwa yang 

terjadi di Bangladesh pada saat  masa  

perang masih  memanas. 

 Pembunuhan yang dilakukan oleh 

pasukan militer Angkatan Darat Pakistan 

juga ditujukan untuk menghilangkan etnis 

Hindu. Pembunuhan etnis ini salah satunya 

dilakukan dengan melakukan penyerangan 

terhadap Balai Jagannath yang merupakan 

balai etnis Hindu hingga menewaskan 

hingga 700 korban jiwa. Seluruh wilayah 

Hindu di Bangladesh menjadi sasaran 

pemusnahan. Pembakaran, penghancuran 

hingga pembunuhan dilakukan. Mengutip 

dari laporan yang disampaikan Majalah 

Time pada 2 Agustus 1971, “Warga yang 

beragama Hindu, yang juga merupakan 3/4 

dari pengungsi dan mayoritas korban yang 

tewas, telah mendapat kemalangan besar 

dari  kebencian  militer  Pakistan.” 
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3.  Konflik Perang Kemerdekaan di 

Bangladesh 

 

 Konflik Bangladesh merupakan 

konflik yang terjadi diantara Pakistan Barat 

dan Pakistan Timur pada 26 Maret – 16 

Desember 1971. Situasi perang terjadi 

sejak maret 1971. Mulanya Pakistan Timur 

menanggapi ancaman dari Pakistan Barat 

dengan perlawanan secara spontan dan 

kurang terorganisir. Hal tersebut 

dikarenakan Pakistan Timur mengira 

bahwa serangan yang dilakukan tidak akan 

bersifat berkepanjangan dan memusnahkan 

banyak korban jiwa. Ketika ancaman yang 

diberikan tidak berkesudahan dan intensitas 

ancaman yang terus meningkat, maka 

tentara Pakistan Timur (Bangladesh) 

memberikan perlawanan. Dalam upaya 

melawan Pakistan Barat, mereka 

mendapatkan bantuan persenjataan  dari  

India. 

 Tentara Bangladesh juga menerapkan 

perang gerilya. Salah satu strategi yang 

dilakukan yaitu dengan melakukan 

penyerangan terhadap pos perbatasan. 

Perlahan 90 dari 370 pos perbatasan yang 

diduduki oleh Pakistan dapat dikuasai oleh 

Bangladesh.
8
 Tidak bertindak diam, justru 

Pakistan memberikan pembalasan yang 

brutal dengan menjadikan penduduk 

sebagai salah satu objek sasaran. Melihat 

                                                           
8

 https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Kemerdekaan_Bangladesh, 

diakses pada 08 Oktober 2017, pada 19.15 
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situasi yang terus memanas, India 

mengambil andil untuk memberikan 

bantuan terhadap Bangladesh. Menanggapi 

hal tersebut, Pakistan menilai bahwa 

perlunya tindakan yang dilakukan untuk 

meredam keterlibatan  India  dalam  

konflik  ini. 

 Serangan dilakukan oleh pasukan 

Angkatan Udara Pakistan terhadap India 

dinilai sebagai sebuah agresi. Tidak terima 

atas serangan tersebut, India menyatakan 

perang terhadap Pakistan dan sikap 

dukungannya terhadap Mukti Bahini. 

Akibat dari tindakan Pakistan, melalui 

perdana menterinya India 

menginstruksikan invasi sekala penuh 

terhadap Pakistan dan menandai 

dimulainya Perang  India  Pakistan  1971. 

     

 

 

 

 

    Gambar 3.2  

  Pergerakan  Perang  Kemerdekaan  

Bangladesh  1971 
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  Perang kemerdekaan Bangladesh 

akhirnya melibatkan India didalamnya. 

Terlihat seperti gambar diatas bahwa dominasi 

dan peran India sangat menonjol. Kekuatan 

India yang sudah lebih siap dibandingkan 

Pakistan membuat Pakistan kewalahan. 

Dengan cepat India mengacaukan negara, 

melewati benteng-benteng yang sangat 

dilindungi.
9

 Pakistan membalas dengan 

melancarkan beberapa serangan ke front barat 

India dengan tujuan agar tentara India 

menjauh dari Pakistan Timur. Secara skala 

                                                           
9
 Ibid., 
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militer, pasukan tentara Pakistan kalah dan 

tidak dapat memberikan perlawanan dan 

serangan balasan. Hal tersebut disebabkan 

karena Pakistan tidak dapat mendistribusikan 

personel maupun alat perang. Keterlibatan 

India dalam perang ini memberikan dampak 

besar dan memainkan peranan penting. 

Dengan bantuan India inilah, memberikan 

kemenangan bagi pemberontak Bangladesh. 

  Dalam waktu satu minggu pasukan 

Angkatan Udara India mampu mendominasi 

wilayah udara Pakistan Timur. Angkatan Laut 

Bangladesh kemudian mampu menghancurkan 

sayap timur Angaktan Laut Pakistan dengan 

meblokade pelabuhan Pakistan Timur. Dengan 

pemlokadean tersebut, maka jalur lalu lintas 

tentara Pakistan terputus. Akhirnya Pakistan 

menyerah terhadap India dan Bangladesh 

tepatnya tanggal 16 Desember 1971. Dengan 

demikian rakyat Bangladesh terbebas  dari  

Pakistan.  

  Untuk memperlancar transisi, pada 

tahun 1972 persetujuan Simla dibuat, yaitu 

persetujuan yang menyatakan bahwa Pakistan 

mengakui kemerdekaan Bangladesh dan 

tahanan perang Pakistan di bebaskan 

ditandatangani antara India dan Pakistan. 

Persetujuan ini ditandatangani oleh India dan 

Pakistan. Persetujuan ini juga mengembalikan 

lebih dari 13.000 km² wilayah yang dikuasai 

India di Pakistan Barat selama perang, 

meskipun India tetap menahan beberapa 

wilayah strategis terutama Kargil.
10

 Tetapi 

                                                           
10

 The Simla Agreement 1972 dalam http://storyofpakistan.com/  

diakses pada 8 Oktober, 19.45 
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perjuangan Bangladesh belum berakhir, sebab 

Ia membutuhkan pengakuan  internasional  

atas  kemerdekaannya. 

 

 

 

 


