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BAB II 

SEJARAH TENTANG TERJADINYA KONFLIK 

KASHMIR DALAM PEREBUTAN WILAYAH 

KASHMIR ANTARA PAKISTAN DAN INDIA 

 

A. Permintaan Berdirinya Pakistan 

Sikap ingin merdeka dan memiliki rasa kebangsaan 

India muncul ketika adanya sebuah konflik dan 

pemberontakan oleh raja-raja India sebagai pemimpin 

pada tahun 1857, walaupun Inggris mampu berhasil 

melakukan tindasan kepada India, dengan sikap ingin 

merdeka tersebut pada tahun 1885 telah berhasil 

mendirikan Partai Kongres. Yang mana pada tahun 1905, 

India menuntut untuk diadakannya “swaraj” atau 

pemerintahan mandiri untuk berjuang kemerdekaan negara 

India dari penjajahan negara lain dan juga berupaya 

mengurangikebutuhan dengan negara lain.  

Sedangkan terjadinya The Great India Muniny atau 

pemberontakan Sipahi yang dilakukan pada tahun 1857, 

adalah suatu pemberontakan bersenjata para prajurit 

EIC(East India Company) yang mendapat dukungan 

rakyat dan raja Moghul Bahadur Syah. Peristiwa ini 

berhasil ditumpas oleh pasukan Inggris dan membawa 

akibat yang luas. Kemudian pada tahun 1858, kompeni 

EiC dibubarkan dan kerajaan kolonial Inggris 

mengembangkan kekuasaannya di India. Hal tersebut 

mendorong dan memperkuat lahirnya semangat 

kebangsaan dalam bentuk gerakan politik All Indian 

National Congress pada tahun 1885. Kemudian pada 

tahun 1906, golongan Muslim keluar dari kongres dan 

mendirikan Liga Muslim yang merupakan pelopor dari 

negara Islam Pakistan. 

Liga Muslim dibentuk untuk menyatukan dan 

menjamin kepentingan-kepentingan orang Islam di India. 

Dari sinilah sebetulnya awal permulaan lahirnya negara 

Pakistan.Gerakan kemerdekaan India menuntut 
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kemerdekaan penuh bagi India. Inggris mengumumkan 

“The Government of India Act” pada tahun 1935, 

merupakan UUD untuk pemilihan Dewan perwakilan di 

negara bagian. Partai Kongres dan Liga Muslim telah 

memenangkan kedudukan di dalam dewan tersebut. 

Liga Muslim menuntut atau menginginkan negara 

khusus untuk kelompok orang Muslim telah dilakukan 

pertama kali pada tahun 1940, hal itu juga menjelang 

berakhirnya PD II, tuntutan dari Liga Muslim untuk 

membuat negara baru dan mendesak Pemerintah Inggris 

telah menghasilkan terbentuknya suatu Constituent 

Assembly, namun Liga Muslim tetap bersikokoh dalam 

menuntut pembentukan negara baru bagi penduduk Islam 

di India. Kemudian tuntutan tersebut pada akhirnya 

disetujui oleh Pemerintah Inggris dengan pembentukan 

sebuah negara baru yang bernama Pakistan. 

Kebijakan pemecah belah oleh Kerajaan Inggris, 

bertujuan untuk menciptakan keretakan antara orang-

orang Hindu dan Muslim.Untuk mencairkan kekuatan 

lawan yang kohesif, mulai dalam skala besar pada awal 

tahun 1900-an, yaitu ketika mereka merasa mulai takut 

akan kekuatan pertumbuhan gerakan nasionalis Hindu. 

Untuk mengatasi ancaman yang dirasakan tersebut, 

pemerintah kolonial Inggris mulai secara aktif mendukung 

liga Muslim, sebuah entitas politik yang dipelopori oleh 

Mohammad Ali Jinnah yang bertujuan untuk mewakili 

kepentingan sub-benua Muslim. 

Inggris mengadu domba kedua kelompok ini satu 

sama lain, dan akhirnya liga Muslim dipaksa untuk 

menuntut pembentukan sebuah negara yang terpisah, yang 

disebut Pakistan, karena merasa kepentingannya tidak 

akan diwakili dalam mayoritas Hindu. Upaya Jinnah untuk 

mempromosikan persatuan umat Islam Hindu mencapai 

klimaks. Setelah laporan Nehru diterbitkan pada tahun 

1928, yang menghadapi kritik dan amandemen tertentu 

diajukan, dan kemudian ditolak. Jinnah akhirnya 

memutuskan untuk berpisah dengan kongres tersebut. 
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Pada tahun 1940, telah melewati sebuah resolusi 

yang bertujuan untuk merdeka dari kedua pemerintahan 

Inggris dan juga dominasi mayoritas Hindu di India. Hal 

itu menunjukkan bahwa Muslim India bukan minoritas, 

tapi sebenarnya adalah "bangsa dalam sebuah bangsa". 

Setelah tahun 1940, liga terjebak pada tuntutan negara 

yang terpisah selama negosiasi berdasarkan tawaran 

Agustus, proposal Cripps, konferensi misi dan rencana 

misi kabinet Shimla. Barulah setelah itu Liga Muslim 

yang dikendalikan di bawah kepemimpinan Jinnah 

berhasil persyaratannya diterima dan terbentuklah 

Pakistan. 

Permintaan untuk negara yang terpisah untuk 

Muslim India pertama kali diajukan oleh Dr. Mohammad 

Iqbal, seorang filsuf dan penyair, dalam pidato 

kepresidenannya pada sesi tahunan semua liga Muslim 

India pada tahun 1930, di Allahabad sebuah kota di 

jantung India Hindu. Kemudian permintaan untuk negara 

yang terpisah bagi umat Islam semakin mengkristal 

berdasarkan "dua teori bangsa" yang diuraikan dalam 

doktrin politik oleh Mohammad Ali Jinnah1. 

Jinnah menyatakan bahwa umat Hindu dan Muslim 

adalah dua negara dengan definisi atau ujian bangsa. 

Pakistan diklaim sebagai tanah air bagi Muslim India yang 

berpegang teguh pada hak penentuan nasib sendiri. Tetapi, 

gagasan negara Muslim yang terpisah benar-benar 

menakutkan dan menjijikkan bagi para pemimpin kongres, 

yang dengannya kesatuan India adalah Pasal Iman. 

Dengan demikian mulailah perselisihan, pertengkaran di 

antara kedua komunitas tersebut. Bagi umat Islam, 

perjuangan untuk bertahan hidup, sedangkan bagi umat 

Hindu adalah untuk menghindari pembubaran tanah air. 

Ketika pemerintah Inggris memutuskan untuk 

memberikan pemerintahan sendiri ke India pada tahun 

1946, kedua komunitas tersebut terlibat dalam sebuah 

                                                            
1
Ibid., 
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perjuangan pahit yang melibatkan kekerasan dan 

kerusuhan komunal dalam skala besar. 

Semua partai kongres India menentang keras 

pembagian, sehingga Mahatma Gandhi telah bersumpah 

bahwa Partisi dapat diajukan hanya pada mayatnya. 

Mahatma Gandhi Bergabung dengan aktivitas politik India 

di tahun 1920, dan mengubah kongres menjadi gerakan 

massa. Gerakan non-kooperatif, gerakan pembangkangan 

sipil dan gerakan Quiet India yang diluncurkan olehnya 

mendapat dukungan aktif masyarakat dalam skala besar. 

Kemudian Inggris melihat potensi untuk mempengaruhi 

kongres melalui Pt. Nehru dari Lord Mountbatten dan 

keluarganya,untuk menerima partisi. Louis Francis Albert 

Victor Nicholas Mountbatten, atau yang sering dipanggil 

Lord Mountbatten, adalah seorang anggota dari keluarga 

Kerajaan Inggris yang pernah menjabat sebagai First Sea 

Lord di Royal Navy, Viceroy of India dan Gubernur 

Jenderal India 2 . Baik Lord Mountbatten dan Lady 

Mountbatten bekerja siang dan malam, dan akhirnya 

mereka berhasil menarik Nehru ke dalam skema mereka. 

Dua komunitas utama di sub-benua India 

sebelumnya telah hidup damai selama berabad-abad 

sebelum kedatangan Inggris.Masalah politik apapun dapat 

diselesaikan melalui negosiasi dan pelaksanaan konstitusi 

dan sebuah Pengadilan yang independen dan kuat, yang 

dapat melindungi hak-hak Muslim, Hindu dan komunitas 

lainnya. Hingga kemudian muncullah kebijakan 

pembagian dan peraturan terwujud dalam bentuk teori dua 

Negara, yang mendukung bahwa umat Islam dan Hindu 

membutuhkan dua lahan berdaulat yang 

terpisah.Sebenarnya dua teori negara tidak akan diizinkan 

                                                            
2Teman Sejarah. Lord Mountbatten: Raja Muda India dari Inggris. 

http://www.hariansejarah.id/2017/04/lord-mountbatten-raja-muda-

india-dari-inggris.html, (diakses  pada tanggal 22 Januari 2018) 

pukul 20:20 . 

http://www.hariansejarah.id/2017/04/lord-mountbatten-raja-muda-india-dari-inggris.html
http://www.hariansejarah.id/2017/04/lord-mountbatten-raja-muda-india-dari-inggris.html
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untuk diperbanyak, jika penguasa Inggris tidak akan 

mendukungnya. 

Pada tanggal 3 Juni 1947, Lord Mountbatten 

mengumumkan rencana pembagian, yang diterima oleh 

liga Muslim, kongres dan Sikh. Berdasarkan rencana 

Mountbatten, RUU kemerdekaan India diperkenalkan di 

parlemen Inggris pada tanggal 4 Juli 1947. RUU tersebut 

disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 18 Juli. 

Undang-undang kemerdekaan India diberikan untuk 

pendirian wilayah India dan Pakistan. Pemerintah Inggris 

melepaskan dirinya dari semua wewenang atas wilayah 

yang berlaku mulai 15 Agustus 1947, setelah memutuskan 

sub-benua tersebut selama lebih dari 200 tahun. 

Kekuasaan Inggris menyerahkan India dan Pakistan 

menjadi dua negara berdaulat. M. A. Jinnah memiliki 

agitasi kuat untuk tanah air yang terpisah bagi umat Islam 

telah menyebabkan partisi negara dan menghancurkan 

impian Gandhi tentang India yang bebas dan bersatu3. 

Pada tanggal 15 agustus 1947, dengan nama resmi 

yaitu Republik India dan sistem pemerintahan berupa 

republik federal dengan Presiden sebagai kepala Negara 

dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. 

Republik India merupakan Negara dengan wilayah paling 

luas di Kawasan Asia Selatan serta memiliki penduduk 

lebih dari satu milliar orang, Sehingga India adalah sebuah 

negara penduduk terbesar kedua di dunia yangmayoritas 

penduduk beragama Hindu. 

Pakistan merdeka pada tanggal 14 agustus 1947, 

dengan nama resmi semula Republik Pakistan kemudian 

mengalami perubahan nama pada tahun 1956, sebagai 

Republik Islam Pakistan. Pakistan menerapkan sistem 

republik federal dengan Presiden sebagai kepala Negara 

dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. 

Pakistan merupakan Negara kedua terluas di kawasan asia 

                                                            
3
Nasim yousf. 2009. Pakistan and the case for unification. New york 

conference on asian studies. 
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selatan setelah India dengan jumlah penduduk 172 juta 

jiwa lebih pada sensus tahun 2008, mayoritas penduduk 

Pakistan beragama Islam Sunni. 

 

B. Pasca Kemerdekaan (Setelah Tahun 1947) 

Pada akhirnya pembagian wilayah India menjadi 

dua negara yang merdeka, tetapi yang menjadi 

permasalahan adalah mereka tidak melakukan pengawasan 

terhadap jalannya pengambilalihan kekuasaan itu 4 . 

Sehingga, menjadikan pembagian wilayah menjadi tidak 

adil dan tidak merata.Penciptaan Pakistan menimbulkan 

persaingan Hindu dengan Muslim dengan tingkat 

legitimasi yang tinggi.Setelah partisi, India dan Pakistan 

tidak pernah puas dengan konduksi akomodasi dan amity 

seperti yang ditulis kolumnis Pakistan baru-baru ini. 

Terlepas dari keinginan terbaik para pemimpin kedua 

belah pihak sejak partisi negara tersebut, permusuhan 

antara India dan Pakistan belum berkurang. 

India dan Pakistan kedua Dominion baru ini diberi 

kebebasan memilih untuk tetap bergabung menjadi 

anggota kekayaan bersama Inggris atau untuk 

meninggalkannya. Kekuasaan itu harus ditransformasikan 

ke Konstituante Assemblies of Indiandan Pakistan untuk 

membentuk konstitusi untuk negara masing-masing dan 

sampai konstitusi baru, pemerintah baru diwajibkan untuk 

menjalankan urusan kekuasaan mereka di pusat, begitu 

pula juga tingkat provinsi, menurut Undang-undang 

Pemerintah India 1935. Ada 562 negara bagian pada saat 

pembagiandengan Mahkota Inggris sebagai kekuatan 

terpenting, yang fungsinya dilakukan oleh raja muda. Para 

penguasa negara diberi tiga pilihan. Pertama, mereka bisa 

bergabung dengan kemauan bebas mereka sendiri sebagai 

entitas independen, dominasi India. Kedua, mereka bisa 

                                                            
4Kamal Matinuddin, India-Pakistan Standoff, Regional Studies. 2003 
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bergabung dengan wilayah kekuasaan Pakistan. Ketiga 

mereka bisa memilih untuk tetap melakukan independen5. 

Namun, pada saat itu terdapat 3 bagian wilayah 

yang dianggap sulit dalam menentukan sebuah pilihan 

karena mengingat princely state bahwa penguasa wilayah 

dengan warga mayoritasnya tidak sepemikiran atau tidak 

sependapat mengenai perbedaan pendapat dan agama 

dianut berbeda. Yang dimaksud wilayah tersebut. Pertama 

wilayah Junagadh merupakan sebuah negara sangat kecil 

dengan jumlah penduduk yang beragama Hindu sekitar 

81%, tetapi penguasanya wilayah Junagadh merupakan 

seorang beragama muslim yang ingin bergabung dengan 

negara Pakistan. Wilayah Junagadh akhirnya bergabung 

dengan India. Kedua wilayah Hyderabad merupakan 

penduduk yang mayoritas beragama Hindu dan 

penguasanya seorang yang beragama Islam tetapi, tidak 

cenderung pro terhadap Pakistan ataupun India pada 

akhirnya wilayah Hyderabad bergabung dengan India 

dengan melalui kependudukan militer. Ketiga Wilayah 

Kashmir yang penduduknya beragama Muslim sekitar 

hampir 91% pro terhadap Pakistan dan penguasanya 

beragama Hindu akan tetapi, persoalan wilayah ini sampai 

sekarang belum terselesaikan6. 

 

C. Konflik Perebutan Wilayah Kashmir oleh India dan 

Pakistan 

Negara bagian Jammu dan Kashmir terdiri dari 

wilayah lembah Kashmir, Jammu dan Ladakh dengan 

sekitar 10 juta orang. Menurut S.M Burke dan Salim-ud-

Din Quraishi, tokoh populasi Negara Bagian Jammu dan 

Kashmir pada malam perpindahan kekuasaan, sebagai 

berikut: 

  

                                                            
5
Ibid., 

6
Dhurorudin Mashad, Kashmir : Derita Yang Tidak Kunjung Usai, 

Khalifa, Jakarta, April 2004, hlm 35-36. 
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Jammu 

Muslim 1.208.675  61% 

Hindu 772.760 39% 

 

Kashmir 

Muslim 1.489.988 jiwa atau 92% 

Orang Hindu 139.217  jiwa atau 8% 

 

Jammu & Kashmir  

Jumlah Muslim di negara bagian 3.101.247 jiwa atau 

77% 

Total orang Hindu di negara bagian 809.165 jiwa atau 

21% 

Total Sikh ke negara bagian 65.903 jiwa 

Jumlah Buddha di negara bagian 40.696 jiwa 

Jumlah Penduduk 4.021.616 jiwa 

 

Perebutan wilayah Kashmir merupakan dari dampak 

disintegrasi India yang telah melahirkan suatu negara 

Pakistan. Kashmir merupakan masyarakatnya beragama 

Islam, akan menjadi bagian integral dari Pakistan. Tetapi 

perlu diingat, akan adanya Instrument of Accession yang 

ditandatangani oleh Maharaja Singh, dimana Kashmir 

akan masuk ke dalam bagian integral India sebagai syarat 

permohonan bantuan militer dari India. Sejak 

permasalahan ini telah melibatkan Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Sebagai organisasi tertinggi di dunia, Perserikatan 

Bangsa-Bangsa telah berkali-kali mengeluarkan resolusi 

untuk melaksanakan referendum. Tetapi hingga akhir 

tahun 1977, referendum tidak pernah dilakukan7. 

 

                                                            
7
Amal Hamzah. Dunia Sekitar Kita, Pakistan dan India, Jambatan, 

Jakarta, 2002, hlm 6 
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Gambar II. 1: Peta Pembagian Wilayah Kashmir
8
 

Kedua negara antara Pakistan dengan India ialah 

negara yang telah berselisih atas dasar perebutan wilayah 

dan wilayah tersebut adalah Kashmir, konflik yang terjadi 

hingga sampi sekarang belum terselesaikan. Kashmir 

merupakan wilayah dengan luas sekitar 222.235 km dan 

terletak di bagian kontinen Benua India di sebelah utara 

dan di bagian sebelah barat dengan negara Pakistan yang 

terpisah wilayah Kargil. India menguasai kurang lebih 

sekitar 100.568 km di wilayah Kashmir tahun 2001, 

jumlah penduduknya 10.069.917 jiwa 9  dan  Pakistan 

                                                            
8
Kronstadt, K. Alan. India: Domestic Issues, Strategic Dynamics, 

and US Relations. Congressional Research Service Report for 

Congress (1 September 2011). Halaman 63. 
9
Bradshaw Dkk, Contemporary World Regional Geography. 

McGraw-Hill, New York 2007. Hal 300. 
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menguasai wilayah Kashmir sekitar 78.934 km, dengan 

jumlah penduduk kurang lebih 3 juta jiwa. 

Garis pemisah antara Azad Kashmir dan Wilayah 

Utara dan IndiaKashmir yang dikelola berasal dari jalur 

Cease Fire pada tahun 1949, di bawah PBB. Hal itu 

sedikit berubah selama India-Pakistan 1971, dan diganti 

namanya menjadi the Line of Control (LOC) di bawah 

kesepakatan Pakistan yang ditandatangani di Simla pada 

bulan Juli 197210. Dengan adanya sebuah Perjanjian, yang 

dimaksud adalah Perjanjian Simla, perjuangan penduduk 

Kashmir dominan dengan tujuan mengarah nasionalisme 

Kashmir. Penduduk Kashmir menginginkan kemerdekaan 

sebagai sebuah negara baru yang mayakini mampu berdiri 

sendiri dan tidak bergantung dengan negara lain dan juga 

tidak bergabung dengan Pakistan maupun India. Isi dari 

perjanjian Simla ialah segalah semua permasalahan antara 

kedua negara India dan Pakistan akan diselesaikan dengan 

cara bilateral. Perjanjian tersebut membuat Kashmir 

menuntut untuk menjadi sebuah negara baru. 

Baik India dan Pakistan telah mengajukan klaim 

kedaulatan atas wilayah Jammu dan Kashmir. Mereka 

berdua mengemukakan klaim mereka di PBB dan juga 

memperjuangkan Kashmir beberapa kali di masa lalu. 

Sebagian besar penduduk Kashmir sekarang resah dan 

gelisah dengan perselisihan ini dan beberapa dari mereka 

juga ingin melihat Kashmir sebagai negara 

merdeka.Masalah antara India dan Pakistan sangat 

merupakan warisan sejarah mereka termasuk sejarah 

nasionalisme India dan Pakistan.  

Nasionalisme India menganjurkan India yang 

sekuler dan pluralis dimana semua agama harus ada 

bersama. Liga Muslim berpendapat bahwa India terdiri 

dari dua negara yaitu Muslim dan Hindu, bahwa karena 

perbedaan, kontradiksi, sosial, budaya, dan kontradiksi 

sejarah yang tidak dapat didamaikan. Karena nasionalisme 

                                                            
10

Majid & Hussain.Op.Cit., 
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India sekuler, ia tidak dapat menyetujui gagasan aksesi 

Kashmir ke Pakistan. Oleh karena itu, Kashmir disandera 

dua nasionalisme tersebut. Keduanya telah memegang 

bagian Kashmir yang mereka kendalikan dan 

mengendalikan sisanya. 

Pilihan plebisit untuk menyelesaikan perselisihan 

Kashmir pada awalnya diajukan oleh pimpinan India pada 

tahun 1947, ketika perselisihan tersebut muncul mengenai 

aksesi princely stateJammu dan Kashmir, antara Lord 

Mountbatten (Pemerintah Jenderal India) dan Jawahar Lal 

Nehru (Perdana menteri India) secara kategoris 

menyatakan pilihan plebisit untuk mengetahui keinginan 

perselisihan Kashmir. India membawa kasus ini ke PBB 

dan pilihan plebisit dilembagakan dalam dua resolusi 

kardinal PBB yang disahkan pada tahun 1948-1949. 

Namun, plebisit itu tidak pernah diadakan dan India tidak 

menghormati janjinya. Pakistan menganggap janji India 

untuk mengikat saat ini seperti pada saat pertama kali 

secara sukarela dibuat pada tahun 1947-1948. Politisi 

India telah menggunakan isu emotif ini untuk menakuti 

publik mereka bahwa India mungkin bubar jika Kashmir 

memisahkannya. 

Solusi plebisit dari masalah Kashmir ditolak oleh 

India dan menurut persepsi India, ini berbau 'dua teori 

bangsa' karena didasarkan pada dua teori nasional yang 

ditolak India. India khawatir jika Kashmir keluar dari 

India, gerakan separatis di Timur Laut India akan semakin 

sulit ditangani. Bahkan Punjab dan Tamil Nadu mungkin 

membuka kembali permintaan mereka untuk 

meninggalkan negara India. Itulah alasan mengapa India 

menempatkan pasukan keamanan yang begitu besar. 

Masalah Kashmir diupayakan untuk tidak diselesaikan 

melalui dialog tetapi dengan pertumpahan darah bukan 

dengan kekuatan akal. 
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D. Bukti Ancaman dari India 

Asal mula terjadinya perang antara India dan 

Pakistan berawal dari konflik tentang perebutan wilayah 

Kashmir. Menyoroti dari persoalan Wilayah Kashmir pada 

tahun 1846, Inggris telah menguasai India dari segi militer 

dengan bantuan kelompok Hindu, Budha dan Sikh. 

Kemudian wilayah Kashmir disewakan kekuasaan kepada 

feodal Hindu sekitar 100 tahun dengan melakukan sebuah 

perjanjian Amritsar. Pada tahun 1947, anak benua pecah 

dan para penguasa feodal Hindu telah menyerahkan 

wilayah Kashmir kepada India, sehingga menimbulkan 

terjadinya peperangan dengan adanya peperangan 2/3 

wilayah Kashmir dikuasai oleh India dan 1/3 dikuasi oleh 

Pakistan. Semenjak dikuasai kelompok Hindu umat 

Muslim ditindas dan dibantai. Penguasa Pakistan pada 

waktu yang sama tidak ikut campur dan tetap membiarkan 

nasib muslim di Kashmir ditindas. Nehru pada tahun 1956, 

menyatakan Wilayah Kashmir merupakan milik India 

dengan melakukan segala cara untuk menguasai Islam dan 

menghapus identias muslim di Wilayah Kashmir dengan 

cara seperti: Pembantaian massal, pembatasan kelahiran, 

korupsi dan melakukan tindakan Asusila. India muncul 

sebagai negara pengimpor senjata paling besar di dunia. 

Lembaga Kajian Perdamaian Internasional Stockholm, 

India telah membeli sekitar 10% dari persenjataan global 

pada tahun 2007 dan 2011, mengalahkan Cina sebgai 

konsumen persenjaaan terbesar. Dalam beberapa tahun 

terakhir, para pengimpor senjata terbesar adalah negara-

negara di Asia, yaitu India, diikuti oleh Korea Selatan, 

Pakistan, Cina dan Singapura.11 

Pada tahun 2005, adanya penandatangan kerangka 

baru dalam kerjasama militer antara India dengan AS. 

                                                            
11http://www.voa-islam.com/read/world-
analysis/2016/10/14/46727/as-mengontrol-skema-konflik-pakistan-
vs-india/#sthash.TPml2QDj.dpbs, (diakses pada tanggal 26 April 
2018) pukul 19:00 

http://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2016/10/14/46727/as-mengontrol-skema-konflik-pakistan-vs-india/#sthash.TPml2QDj.dpbs
http://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2016/10/14/46727/as-mengontrol-skema-konflik-pakistan-vs-india/#sthash.TPml2QDj.dpbs
http://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2016/10/14/46727/as-mengontrol-skema-konflik-pakistan-vs-india/#sthash.TPml2QDj.dpbs
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Sejak saat itu India sangat intens melakukan latihan militer 

bersama dengan AS. Tahun 2004 sampai 2008, menjadi 

periode peningkatan kerjasama militer antara India dan 

AS. Kerjasama militer tersebut masih berkembang sampai 

saat ini. Terlihat dari India yang massive melakukan 

latihan bersama dengan AS dan membeli senjata di AS. 

Dari kerjasama militer tersebut yang difokuskan saat ini 

adalah misi untuk kemanusiaan secara konsisten. 

Melihat perkembangan dalam persenjataan India, 

pemerintah Pakistan menyatakan kekhawatiranya dan 

keprihatinanya atas semangat India untuk membangun 

persenjataan yang dinilai akan mengancam keseimbangan 

regional. India terus melakukan pembangunan sistem 

induksi senjata canggih termasuk instalasi ABM (anti-

rudal balistik) dan membangun senjata nuklir  besar-

besaran dengan tujuan untuk memperkuat sistem 

pertahananya. Hal ini tentu memiliki konsekuensi berat 

bagi perdamaian dan keamanan di Asia Selatan serta 

Samudera Hindia.Kemenangan Bharatiya Janata Party 

(BJP), partai Hindu nasionalis sayap kanan India pada 

bulan Maret 1998, membawa Atal Behari Vajpayee 

menduduki posisi sebagai perdana menteri menggantikan 

I.K Gujral. BJP dalam agenda politiknya mengevaluasi 

kembali mengenai kemungkinan untuk mengembangkan 

dan menjadikan India sebagai salah satu negara nuklir. 

Agenda ini terbukti dengan dilakukannya uji coba senjata 

nuklir pada tanggal 11 dan 13 Mei 1998, sebanyak 5x di 

Pokaran dekat wilayah Rajasthan. Peristiwa ini dinilai 

sebagai upaya India untuk mengukuhkan kekuatan yang 

dimilikinya selama ini dan sekaligus memberikan tekanan 

tersendiri bagi Pakistan yang posisinya akan semakin 

melemah dalam masalah Kashmir 12 . India 

                                                            
12Effendi, Irmawan. 2015. Kashmir Dalam Hubungan India-Pakistan: 
Perspektif Kebijakan Nuklir Pakistan, Latar Belakang dan 
PerkembanganMenuju Penyelesaian Konflik. Jurnal Siklus Vol. 1 No. 
3. Hal. 7 



26 
 

 
 

mengembangkan senjata nuklir sebagai strategi politik luar 

negeri untuk menakut-nakuti lawan serta menguasai 

kawasan Asia Selatan dan agar memiliki pengaruh yang 

dominan di kawasan tersebut. India menyadari 

bahwasanya dengan jumlah penduduk yang sangat banyak 

serta kekuatan ekonomi yang besar, India-lah yang paling 

berhak berkuasa di kawasan Asia Selatan. Selain itu, India 

merasa perlu memiliki pengaruh yang dominan dari 

negara tetangganya untuk memastikan agar kawasan Asia 

Selatan tetap aman dan terkendali, sehingga India merasa 

perlunya senjata yang kuat yang tidak hanya akan 

menakuti negara lain, tetapi negara lain akan tunduk 

terhadap India.Perdana Menteri Pakistan, Yousuf Gailani, 

menyatakan, pembangunan arsenal nuklir India, akan 

berdampak bagi petualangan militer baru India, dan hanya 

menunjukan sikap hegemonik India atas kawasan Asia 

Selatan. Sementara itu, Pakistan telah memiliki arsenal 

nuklir, dan telah melakukan uji coba di tahun l998 13 . 

Adanya kerjasama militer yang meningkat dari India dan 

Amerika membuat Pakistan berada dalam situasi terancam 

oleh India. Sejarah India dan Pakistan yang buruk 

mengakibatkan Pakistan selalu merasa terancam dengan 

aktivitas militer India. Tahun 2014, Pakistan dan Rusia 

melakukan aliansi menandatangani perjanjian kerjasama 

militer di Islamabad. India dan Pakistan memiliki sejarah 

yang buruk sehingga berdampak pada hubungan bilateral 

antar kedua negara. Kashmir merupakan awal 

permasalahn antar kedua negara tersebut. Wilayah 

Kashmir mulai di perebutkan sejak terjadinya pemisahan 

antara India dan Pakistan pada tahun 1947, dan masing-

masing wilayah Kashmir saat ini telah diklaim oleh India, 

Pakistan dan China. Peristiwa ini yang menjadikan India 

dan Pakistan saling tidak percaya. Permasalahan Kashmir 

                                                            
13https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/kekuatan-
militer-india-membahayakan-pakistan.htm#.WuLoIfnwbIU, diakses 
pada 26 April 2018. 

https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/kekuatan-militer-india-membahayakan-pakistan.htm#.WuLoIfnwbIU
https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/kekuatan-militer-india-membahayakan-pakistan.htm#.WuLoIfnwbIU
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membuat konflik yang berkepanjangan antara India dan 

Pakistan. Di kawasan Asia Selatan India menjadi 

kekuatanterbesar, hal tersebut menjadikan Pakistan selalu 

merasa terancam dengan dominasi India di kawasan. 

Keadaan sistem internasional yang anarki menjadikan 

suatu negara melakukan tindakan untuk meningkatan 

kekuatan Negara dan mencapai kepentingan nasionalnya. 

Seperti yang dilakukan oleh India yang melakukan 

kerjasama militer dengan Amerika tahun 2005. Kerjasama 

militer yang dilakukantentu mendapatkan respon dari 

Negara tetangga atau negara musuh seperti Pakistan. 

Kerjasama militer yang dilakukan oleh India dan Amerika 

seperti melakukan latihan militer bersama, penjualan 

senjata dan melakukan misi kemanusiaan di negara-negara 

yang mengalami bencana alam. Kerjasama militer yang 

dilakukan dalam bidang angkatan laut, angkatan darat dan 

angkatan udara. Hal ini menjadikan India sebagai negara 

terkuat di kawasan Asia Selatan. 

 

E. Perang Kashmir (1947-1948)  

Pakistan dan India merdeka pada tahun 1947. 

Mereka bertempur dalam perang pertama dengan tahun 

pertama kebebasan mereka. Perang Kashmir tahun 1947-

1948 dianggap sebagai yang pertama dari empat 

peperangan antara kedua negara. Selama proses 

pembagian, diputuskan bahwa negara bagian dengan 

populasi mayoritas akan bergabung dengan negara 

mayoritas. Mayoritas Muslim dengan Pakistan dan Hindu 

dengan India. Kashmir adalah wilayah mayoritas Muslim 

yang diperintah oleh Penguasa Hindu yang memutuskan 

untuk menganeksasi India meski mendapat tentangan dari 

rakyatnya. Akibat aneksasi dengan India, penduduk mulai 

gelisah dan terjadi demonstrasi di lembah.  

Untuk melakukan dukungan kelompok Muslim 

Kashmir, pasukan yang merupakan kesukuan dari NWFP 

sekarang Khyber Pakhtunkhuwa (KP) dan FATA bergerak 

menuju Srinagar. Pasukan kesukuan ini bergerak maju 
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tanpa dukungan militer Pakistan yang dalam kondisi 

lemah dan goyah saat itu. Ketika pasukan ini bergerak 

maju dengan cepat, penguasa Hindu Kashmir meminta 

bantuan militer dari India yang diwajibkan segera. 

Pasukan India bersama Pasukan Inggris menangkap 

daerah ketiga di Kashmir termasuk Jammu Kashmir dan 

Ladakh, di mana daerah kesukuan menguasai sepertiga 

wilayah lembah tersebut.  

Pada tanggal 1 Januari 1949, sebuah gencatan 

senjata ditandatangani antara Pakistan dan India di bawah 

mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diputuskan 

bahwa Isu Kashmir akan diselesaikan sesuai dengan 

keinginan Rakyat Kashmir di bawah resolusi PBB. Namun 

tidak pernah dilakukan oleh India. Selanjutnya isu ini tetap 

belum terselesaikan dan konflik terbesar antara kedua 

negara karena menjadi alasan tiga perang lainnya antara 

kedua negara yang bermusuhan ini. 

 

F. Perang Kashmir tahun 1965 

Sejak tahun 1965, semua upaya penyelesaian 

sengketa Kashmir secara damai telah gagal.Konflik besar 

kedua antara Pakistan dan India adalah Perang 1965. 

Perang tersebut merupakan hasil dari sejumlah 

pertempuran perbatasan antara kedua negara dimulai tanpa 

sebuah deklarasi perang yang formal. Perang dimulai pada 

tanggal 5 Agustus 1965, dan berakhir pada tanggal 22 

September 1965. 

Seperti yang terjadi pada tahun 1947, kapal ini 

mengirim gerilyawan Pakistan ke lembah pada tahun 

1965. Sekitar 26.000 dan 33.000 tentara Pakistan melintasi 

jalur kontrol berpakaian seperti warga Kashmir menuju 

berbagai daerah di dalam wilayah Kashmir. Pasukan India, 

yang diperkirakan oleh penduduk setempat, melewati jalur 

gencatan senjata.Situasinya memburuk dengan cepat, pada 

tanggal 1 September 1965, ketika tentara India melintasi 

perbatasan internasional, Pakistan melancarkan serangan 

terhadap Jammu. Sebagai tanggapan India meluncurkan 
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serangkaian serangan melalui negara bagian Punjab 

menuju Lahore, Pakistan dan memerangi tentara 

Pakistan14. 

Akhir perang resmi dianggap setelah tanda tangan 

Perjanjian Tashkent antara kedua negara. Di akhir perang, 

kedua negara menyatakan kemenangan. Menurut beberapa 

analis netral, India dalam perang sementara beberapa 

orang berpikir bahwa Pakistan mendapatkan lebih banyak 

alasan, namun sebagian besar dianggap sebagai jalan 

buntu. Perang ini melihat pertempuran tank terbesar di 

dunia sejak Perang Dunia II. Alasan sebenarnya dari 

perang ini sekali lagi adalah masalah Kashmir yang masih 

belum terselesaikan bahkan setelah perang besar ini. 

Perang 1965, menyoroti kemampuan pertempuran, 

pelatihan dan persenjataan kedua negara di mana kedua 

negara mulai meningkatkan kekuatan militer mereka ke 

tingkat yang baru untuk menjaga keseimbangan di 

Wilayah Asia Selatan. 

 

G. Perang India-Pakistan tahun 1971 

Pada tahun 1971, India dan Pakistan melakukan 

perang ketiga atas terjadinya kemerdekaan Bangladesh di 

mana perselisihan Kashmir hanyalah masalah perifer. Tapi 

Kashmir tidak dibiarkan tak tersentuh oleh eskalasi perang 

ini.Perang 1971, mungkin merupakan perang paling 

signifikan dan vital antara kedua negara karena akibat 

konflik ini Pakistan hancur dan Pakistan Timur muncul 

sebagai negara baru, Bangladesh.  

Kerusuhan sipil dimulai di Pakistan Timur setelah 

perbedaan politik, ekonomi dan sosial antara kedua sayap 

negara. Hal ini perlahan menyebabkan kerusuhan di 

bagian timur Pakistan. Penduduk tersebut ini tidak pernah 

setuju dengan kebijakan pemerintah pusat dan berpendapat 

                                                            
14

John Pike, India-Pakistan War 1965, 2011, 

http://www.globalsecurity.org/military/world/ war/indo-

pak_1965.htm (diakses pada tanggal 22 Januari 2018) pukul 20:21 
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bahwa mereka tidak mendapat bagian dalam keuntungan 

dan pendapatan nasional. Lapangan Marshall Jenderal 

Ayub Khan mencoba menyelesaikan masalah ini dengan 

meluncurkan kebijakan ekonomi dan politik. Industri 

bergeser ke wilayah tersebut dan orang-orang dari sayap 

tersebut dibawa ke institusi sipil dan militer namun 

kebijakan tersebut tidak terbukti berhasil dan kerusuhan 

terus meningkat. 

India secara aktif melakukan intervensi dalam 

politik Pakistan Timur yang menyediakan semua jenis 

bantuan logistik. Selain itu pelatihan militer untuk pemuda 

Bengali untuk melawan tentara Pakistan. Pakistan 

kehilangan Pakistan Timur setelah dua minggu berkelahi 

dengan India dan negara merdeka baru atas nama 

Bangladesh terbentuk di sana. Selama perang Bangladesh 

tentara India telah membuka front seiring dengan 

kehidupan gencatan senjata di Jammu dan Kashmir 

sebagai sebuah strategis dan memasuki wilayah Kashmir 

yang berada di seberang garis gencatan senjata. Perang 

berakhir di Bangladesh setelah penyerahan seluruh tentara 

Pakistan ke tentara India pada bulan Desember 1971, dan 

di bagian barat (terutama di Kashmir) perang berakhir 

menyusul pengumuman gencatan senjata sepihak oleh 

India pada bulan Desember 1971. 

 

H. Perang Kargil 1999 

Perang Kargil diperjuangkan pada tahun 1999, 

antara Pakistan dan India lagi mengenai masalah Kashmir. 

Perang dimulai ketika pejuang kemerdekaan dan personel 

Angkatan Darat Pakistan menyerang Pos India di Kargil 

pada musim dingin dan merebut sebagian besar pos India. 

Tentara India membalas dengan bantuan Angkatan Udara 

dan mengambil sebagian besar posisinya. Tentara Pakistan 

menolak untuk mengakui bahwa orang-orang militernya 

terlibat dalam operasi tersebut namun kemudian 

pernyataan Perdana Menteri Pakistan dan dokumen yang 

ditemukan di basis membuktikan bahwa ada keterlibatan 
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tentara Pakistan dalam operasi tersebut. Kedua belah pihak 

menghadapi sejumlah besar kausalitas selama konflik ini. 

Perang Kargil tidak dianggap sebagai perang penuh 

namun merupakan salah satu darikonflik kritis antara 

Pakistan dan India. Daerah ini memiliki kepentingan 

dengankonteks masalah Kashmir karena ini adalah garis 

penguat untuk tentara India yang hadir di Lembah 

Kashmir. Perang membawa ancaman serius perang nuklir 

karena kedua negara telah menguji bom nuklir mereka 

sedikit waktu sebelum konflik ini terjadi. Konflik tersebut 

diakhiri dengan campur tangan masyarakat internasional 

dan menghentikannya untuk menjadi perang nuklir 

penuh15. 

Perang Kargil adalah operasi militer darat terbesar 

yang pernah dilakukan tentara India yang didukung oleh 

angkatan udara. Operasi tersebut, yang diberi kode 

Operation Vijay dimulai pada tanggal 26 Mei 1999, dan 

berlanjut sampai 11 Juli 1999. Perang tersebut terbatas 

pada Wilayah India. Tentara India tidak berusaha untuk 

menyebarkan perang melintasi Jalur Pengawasan di 

Kashmir yang diduduki, mungkin karena kekhawatiran 

perang nuklir yang dipikirkan oleh para ahli strategi India, 

mengingat kegagalan yang konsisten dari tentara militan 

Pakistan bergabung untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan untuk melucuti India dari Kashmir. 

Diperkirakan oleh para ahli strategi bahwa upaya untuk 

melintasi Jalur Kontrol oleh tentara India akan memaksa 

Pakistan untuk melakukan serangan nuklir melawan India. 

Perang Kargil berakhir dengan Pakistan yang gagal 

memenuhi tujuannya dan di bawah tekanan AS, selain 

tekanan negara-negara G-8 yang berkumpul di Cologne, 

Jerman, Pakistan memutuskan untuk menerima genjatan 

senjata tersebut, yang diumumkan oleh India pada 11 Juli 

                                                            
15

Hussain, Javed. 2006. Kargil: What Might Have 

Happened.Dawnhttps://www.dawn.com/news/1069510, (diakses 

pada tanggal 22 Januari 2018) pukul 21:30 
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1999. India telah menetapkan tanggal 16 Juli 1999 sebagai 

batas akhir sebelum Pakistan untuk penarikan total dan 

Pakistan mematuhinya. Amerika Serikat dan negara-

negara G-8 menghimbau Pakistan untuk menghormati 

garis kontrol dan mengikuti kesepakatan Simla tahun 

1972, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa 

Kashmir. Menarik untuk dicatat bahwa Cina yang telah 

berhasil mendukung Pakistan di Kashmir sejak 26 Oktober 

1947, membuat dirinya tidak berkomitmen dalam masalah 

Kargil. Ini adalah kegagalan diplomatik terbesar untuk 

Pakistan. Pakistan menjadi terisolasi secara 

internasional16. 

Pakistan mengalami kudeta militer pada tanggal 16 

Oktober 1999, dan Perdana Menteri Nawaz Sharif telah 

dikeluarkan dan kemudian diasingkan ke Arab Saudi pada 

bulan Desember 1999. Jenderal Parvez Musharraf 

menyatakan dirinya sebagai Kepala Eksekutif, Kepala 

Angkatan Darat dan kemudian sebagai Presiden Pakistan. 

Pada Konferensi Persemakmuran Pakistan diusir. Pada 

tanggal 24 Desember 1999, sebuah pesawat India yang 

dikuasai Delhi dibajak oleh para teroris Pakistan. Para 

teroris bersikeras untuk membebaskan tiga teroris 

hardcore Lashkar-E-Toiba, yang telah diajukan di penjara 

India, sebagai prasyarat untuk membebaskan pesawat 

yang dibajak tersebut dengan 178 penumpang. India setuju 

dan menukar penumpang dengan tiga teroris hardcore 

pada tanggal 31 Desember 1999. 

Pada bulan Juli tahun 2000, Syed Salahuddin dari 

Hiz-Ul-Mujahideen yang berbasis di Kashmir 

mengumumkan sebuah gencatan senjata sepihak dari 

Pakistan dan meminta India untuk memulai perundingan 

dengan Pakistan dan perwakilan Muslim Kashmir. 

Organisasi militan yang bermarkas di Azad Kashmir dan 

Pakistan, militan Harkat-Ul-Ansar dan Lashkar-E-Toiba, 

                                                            
16

Ganguly, S. 2001, Conflict Unending, New York, Columbia 

University Press, hlm. 120 
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Hizbul-Mujahidin, Jash-EMohammad, dan Al-Umar-

Mujahidin telah menentang seruannya. Syed Salahuddin 

menarik seruannya saat Pakistan juga mentangnya. India 

menjelaskan bahwa tidak ada pembicaraan dengan 

Pakistan yang mungkin terjadi sampai dia memutuskan 

untuk mendukung terorisme lintas batas.  

Terorisme dan pemberontakan lintas batas terus-

menerus diintensifkan sejauh perang India-Pakistan 

lainnya tidak dapat dikesampingkan di Jammu dan 

Kashmir dan menimbulkan meningkatnya risiko perang 

nuklir di Asia Selatan. India bagaimanapun 

mendeklarasikan gencatan senjata sepihak di sepanjang 

Jalur Kontrol pada malam menjelang festival Islam 

Ramadan pada bulan November tahun 2000, dan 

mengundang para pemimpin APHC untuk berbicara, 

namun para pemimpin APHC bersikeras untuk 

memasukkan negara Pakistan ke dalam hal pembicaraan 

tersebut. Pemerintah India setuju untuk mengundang 

Pakistan dengan catatan Pakistan menghentikan terorisme 

di lintas batas17. 

Pakistan menyambut baik gencatan senjata India di 

sepanjang Jalur Kontrol namun menolak untuk berhenti 

mendukung terorisme lintas batas di Kashmir. Masih ada 

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah India untuk 

memulai negosiasi kembali, terlepas dari keterlibatan 

Pakistan yang konsisten dalam mempertahankan terorisme 

lintas batas di Kashmir dan memuliakan terorisme dan 

menyamakannya dengan perjuangan kebebasan. Jenderal 

Musharraf memberikan dukungan terbuka kepada para 

teroris, kehidupan umat Islam di Kashmir yang tidak 

berdosa dan berkomentar bahwa Islam tidak mengenal 

batas-batas politik dan Jihad adalah konsep dari Sang 

Pencipta.Apa yang dilakukan oleh teroris adalah 

                                                            
17

India Today International, 7 Agustus 2000: 18 & 18 September 

2000: 24 
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perjuangan kebebasan dengan tujuan untuk membebaskan 

Jammu dan Kashmir dari kontrol India18. 

 

I. Internasionalisasi Khasus Kashmir 

Pada tanggal 21 April 1948, Dewan Keamanan PBB 

telah mengeluarkan sebuah resolusi yang telah 

menyatakan bahwa sebuah plebisit dilaksanakan di 

wilayah Kashmir dan badan UNCIP harus mengawalnya. 

Namun, dalam melaksanakan suatu kehendak masyarakat 

Kashmir, India selalu dan sering menundanya. Di wilayah 

perbatasan yang telah memisahkan dengan wilayah 

Pakistan atau biasa disebut Line of Control India malah 

menaruh pasukannya dengan gencar sekitar 410 ribu 

pasukan 19 . Selama beberapa tahun India menganggap 

konflik ini adalah konflik bilateral antara India dan 

Pakistan dengan tidak memperdulikan hak dan keinginan 

penduduk Kashmir yang sudah diamanatkan oleh 

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yaitu prinsip masa 

depan Jammu Kashmir ditentukan sesuai berdasarkan 

aspirasi penduduk Kashmir. 

Dampak setelah ketika India tidak melakukan 

amanat yang ditentukan oleh PBB maka, timbullah 

kelompok pemberontak yaitu Lashkar e-Thaiba dan 

Pasukan Hizbul Mujahidin yang ambisi kemerdekaan 

wilayah Kashmir. Pakistan dalam menanggapi hal tersebut 

Pakistan mengirim delegasi negara untuk melakukan 

dukungan dalam menyelesaikan isu konflik Kashmir. Isu 

yang dimaksudkan Islamabad adalah suatu pelanggaran 

demokrasi berupa hak plebisit dan pelanggaran Hak Asasi 

Manusia (HAM) sikap tersebut dilakukan India di wilayah 

Kashmir. Ada sekitar 2.400 orang meninggal di tempat 

interogasian dengan catatan kurang lebih setiap harinya 

                                                            
18

India Today International, 13 Maret, 2000 
19

India‟s secret Army in Kashmir: New Patterns of Abuse 

Emergence in the conflict, (A Human Right Watch/Asia Report: 

Mei 1996), Hal 17-18. 
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ada 40 sampai 50 orang terbunuh. Aksi kekerasan tersebut 

adalah dari aksi aparat atau pasukan India yang tidak 

memiliki hati nurani. 

Isu Kashmir di angkat partai Buruh di Inggris pada 

bulan Mei 1993 dan Pemerintah Inggris di desak untuk 

melakukan tekanan terhadap India dan memberi 

kesempatan menentukan nasib sendiri (self 

determination)kepada penduduk Kashmir. Dengan adanya 

Internasionalisasi isu Kashmir untuk mendesak dunia 

internasional ikut turut campur dalam permasalahan 

konflik Kashmir. Menteri Luar Negeri Pakistan Riaz 

Mohammed Khan dan delegasi Pakistan beranggotakan 10 

orang berangkat ke New Delhi untuk melakukan 

perundingan yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 

Januari 2006. 

Lantas Pakistan juga meminta sebuah dukungan 

kepada PBB agar ikut serta menyelesaikan isu Kashmir. 

Nawaz Sharif menyampaikan isu tuduhan pelanggaran 

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang khususnya 

terhadap kaum Muslim di komisi PBB di Jenewa, pada 

bulan Februari 1993. Keberhasilan yang telah dicapainya 

oleh Organitation of Islamic Countries (OIC) mengajukan 

dan mengharapkan agar India mendapatkan sanksi atas 

pelanggaran terhadap hak asasi manusia.20 

Dengan seiring berjalannya waktu bahwa Pakistan 

menganggap persoalan konflik Kashmir sudah tidak 

anggap  menjadi perhatian yang serius oleh negara lain. 

Maka, salah satu-satunya strategi untuk mengalihkan 

pandangan dunia internasional dengan strategi nuklir dan 

pada akhirnya organisasi internasional kembali lagi 

mengangkat isu Kashmir menjadi sebuah agenda yang 

cukup penting di forum internasional, baik di regional 

ataupun di forum PBB akan tetapi segala upaya yang 

                                                            
20

Mashad, Dhurorudin, 2004, Kashmir : Derita yang Tak Kunjung 

Usai. Hal 78-79. 



36 
 

 
 

berkaitannya pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan 

wilayah Kashmir India bakal menolak keras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


