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DILEMA MASALAH KASHMIR DALAM KERANGKA  

HUBUNGAN INDIA – PAKISTAN  

Oleh: Ita Mutiara Dewi
1
 

 

Abstracts 

Problem of Kashmir has seen to be burden for a long time although the conflict has not 

ended yet hitherto. However it represents one of Indo-Pakistani problems for many 

years. This Article will trace about a brief history of Kashmir, separatism problem and 

India and Pakistan policy towards Kashmir . 

 

Abstrak 

Masalah Kashmir seakan telah lama tenggelam walaupun konflik yang terjadi di 

wilayah tersebut belum berakhir sampai sekarang. Bagaimanapun keberadaan masalah 

ini merupakan salah satu hal yang menjadi fokus perhatian hubungan India-Pakistan 

selama bertahun-tahun. Masalah ini pun memberikan kontribusi terhadap pasang-surut 

hubungan India Pakistan. Tulisan ini lebih akan membahas tentang sekilas sejarah 

Kashmir, masalah separatisme Kashmir maupun kebijakan India dan Pakistan dalam 

menyikapi masalah Kashmir  

Kata Kunci: Kashmir, separatisme, India, Pakistan 

 

A. Pendahuluan 

Kashmir merupakan suatu daerah yang memiliki letak geografis cukup strategis, 

diantara negara Asia Tengah (India - Pakistan), Asia Selatan (Afganistan) dan Asia 

Timur (Cina). Luas wilayah Kashmir kurang lebih 222.236 km
2
. India menguasai 

100.569 km
2
 dari wilayah Kashmir dengan populasi penduduk pada tahun 2001 yaitu 

10.069.917 jiwa. Sedangkan Pakistan menguasai 78.932 dari wilayah Kashmir dengan 

populasi penduduk sekitar 3000.000 jiwa. Ibukota wilayah Jammu-Kashmir yang 

dikuasai India adalah Srinagar. Pusat administratif wilayah Azad Kashmir yang dikuasai 

Pakistan adalah Muzaffarabad.
2
 Lembah Kashmir meliputi lima wilayah penting:

3
 

1. Jammu, sebagai wilayah asal-muasal alias embrio Pricely State Jammu 

Kashmir. Wilayah Jammu mayoritas dihuni kaum Hindu dan Sikh Namun di 

wilayah ini terdapat dua distrik yang mayoritas muslim yakni distrik Rasi dan 

Minpur yang sekarang termasuk wilayah Azad Kashmir yang berada di bawah 

kekuasaan Pakistan 

                                                 
1
 Staff Pengajar Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta 
2
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All rights reserved. 
3
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2. Lembah Kashmir yang beribukota Srinagar. Berbeda dengan Jammu yang 

didominasi Hindu, maka wilayah Kashmir mayoritas muslim bermadzab Sunni. 

Secara kultural dan bahasa, penduduk Lembah Kashmir berbeda dibanding 

rakyat Jammu, yakni berasal dari rumpun Dardic alias Arya. Disini ada sedikit 

pengaruh Hindu, terutama kaum Brahmin Kashmir yang dikenal dengan 

sebutan khas, Pandit. Dari tempat inilah Pandit Jawaharlal Nehru berasal. 

3. Ladakh yang hampir semua wilayahnya dihuni etnis keturunan Tibet yang 

beragama Budha 

4. Baltistan dengan pusat kota di Skarda. Sebagian dihuni etnis keturunan Tibent 

yang bergama islam bermazhab Syi’ah 

5. Wilayah Hunza, Nagar, Gilgit, Chilas, Astor, Yasin, Ishkuman dan sebagian 

Dardistan yang umumnya dihuni umat islam beragama Islam bermazhab 

Syi’ah   

Letak yang berdekatan dengan Afganistan ini dapat berpengaruh terhadap 

konflik yang berkepanjangan. Letak Kashmir yang berdekatan dengan Cina pun 

mempengaruhi intensitas keparahan konflik. Apalagi, Cina yang dikenal dengan 

kekuatan militernya yang tinggi juga belum bisa menyelesaikan permasalahan Tibet 

maupun Xianjiang-Uighur dengan baik.  

Letak yang berdekatan dengan India dan Pakistan, tentu berpengaruh terhadap 

kebijakan luar negeri kedua negara yang sejak tahun 1947 sering diwarnai dinamika 

konflik dan perdamaian berkaitan dengan kasus Kashmir maupun kasus yang lain. 

Status Lembah Kashmir sebagai bagian dari India yang secara pandangan hidup 

maupun agama berbeda dari negara induknya tersebut, menyebabkan bermunculan 

kelompok—yang dalam kacamata India yang juga menjadi opini di dunia 

Internasional—dianggap sebagai kelompok separatis. Kelompok ―separatis‖ itu 

menginginkan bergabung dengan Pakistan maupun untuk merdeka dengan berbagai 

alasan tertentu. Oleh karena itu perlu dipelajari lebih lanjut apakah benar kelompok-

kelompok tersebut layak disebut sebagai separatis. 

 

Sekilas tentang Sejarah Kashmir 

Kashmir merupakan negeri yang telah ditaklukan kaum muslimin pada akhir 

abad pertama hijriyah oleh ekspedisi penaklukan yang dipimpin Muhammad bin Qasim. 
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Ekspedisi untuk wilayah Sind dan India ini dimulai pada tahun 94 H (712 M). 

Penyebarluasan islam semakin meningkat di wilayah tersebut maupun di sebagian 

wilayah India lainnya pada masa Abbasiyah yakni Khalifah Al-Mu’tashim pada tahun 

218 – 225 H (833 – 839 M). Kekuasaan islam berlanjut bahkan semakin meluas hingga 

menjangkau seluruh anak benua itu, yang hari ini meliputi negara India, Pakistan, 

Kashmir dan Bangladesh.
4
 Pada tahun 1819 Kashmir ditaklukkan oleh Sikh Ranjit 

Singh yang beragama Hindu dari Punjab. Dikarenakan kurang mampu menjalankan 

pemerintahan dengan baik, maka kekuasaan jatuh ke tangan Inggris.  

During the following years he consolidated his control of the region, but his 

attempts to expand eastward met with British resistance. He then signed with 

them the Treaty of Amritsar (1819), recognizing the Sutlej River as his eastern 

boundary, while he continued his conquests in other directions; eventually his 

kingdom reached from the Khyber Pass to the Himalayas and as far south as the 

Sind River. Ranjit did not, however, create suitable administrative machinery for 

his state, and it fell apart ten years after his death
5
 

 

Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan Kashmir dipegang oleh Maharaja Galub 

Singh, seorang tuan tanah keturunan Dogra dari Jammu yang menobatkan dirinya 

sendiri sebagai raja. Wilayah Kashmir bisa berada di bawah kekuasaan raja itu karena 

Inggris menjualnya seharga 7,5 juta Rupee (sekitar US$ 166) di bawah perjanjian 

Amritsar 1946. Hal diatas mengindikasikan bahwa Inggris memberikan harga yang 

cukup murah akan keberadaan wilayah Kashmir di muka bumi atau bahkan 

menganggap sebagai wilayah yang tidak berharga. Apabila keberadaan suatu daerah 

bisa dinilai dengan uang, maka bisa mengindikasikan keberadaan rakyatnya pun bisa 

terbeli. Pasti tidak ada suatu masyarakat pun yang menginginkan kemerdekaan atau 

kehidupannya terbeli oleh bangsa lain, apalagi menjadi budak. 

Selain Jammu, Maharaja Galub Singh juga menguasai Ladakh, Zanskar, Gilgit 

dan Baltistan. Namun, pemerintahan tidak berjalan dengan begitu saja, melainkan 

diwarnai pemberontakan rakyat Kashmir, khususnya yang menganut islam karena 

banyak dimensi kehidupan Hindu—agama yang dianut Maharaja dan sebagian rakyat 

lain—tidak sesuai dengan aturan islam. Akhirnya kekuasaan dinasti berakhir, yang 

ditandai dengan hilangnya kekuasaan administratif Maharaja Pratap Singh atas Kashmir 

                                                 
4
 Hizb–ut- Tahrir. Qadlaya Siyasah. Ab. Abdul Halim. 2005. Negeri-negeri Muslim yang Terjajah. 
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akibat memburuknya kondisi pada daerah perbatasan. Kemudian, Inggris 

mengembalikan kekuasaan penuh kepada Raja Hindu keturunan Dogra untuk 

memerintah di tahun 1921.
6
 

Penguasa Kashmir melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap 

penduduk muslim seperti yang terjadi pada tahun 1931 dimana seorang komandan 

kemananan Hindustan melecehkan Al-Qur’an. Akibatnya, perlawanan kaum muslimin 

berkorban disana. Kekerasan yang mencengangkan pun terjadi pada 13 Juli 1931 yang 

hampir menempatkan kaum muslim Kashmir seperti peristiwa perang Mu’tah. 

In that day, many Muslims of Kashmir met to announce their solidarity with a 

person called Abdul Qadir Khan who gave a speech in the Friday prayer against 

the decisions of the Hindu king, which were hostile to Muslims. A Hindu security 

officer stopped him from giving the speech and he was then thrown in the prison. 

During the solidarity meeting they held in the prison yard, the time of noon 

(zuhr) prayer came, so one of them read the azan (call for prayer). The Hindu 

security forces shot at him immediately and killed him. Another man stood up 

and continued in reading the azan, but he was shot and killed. His companions 

stood up to continue reading the azan one after the other till 22 people were 

killed in this incident before the whole azan was read.
7
 

 

Akhirnya, pada tahun 1931, Sheikh Mohammad Abdullah mendirikan partai 

politik pertama yang bernama Kongres Persatuan Muslim Jammu-Kashmir. Pada tahun 

1934, sistem pemerintahan mulai mengarah pada monarkhi yang tidak absolut, karena 

Maharaja mengijinkan adanya dewan legislatif. Sheikh Mohammad Abdullah akhirnya 

beralih membentuk Kongres Nasional Sekuler tahun 1939. Hal ini dapat dijadikan 

tonggak berdirinya berbagai kelompok yang ada dan berkembang di Kashmir saat ini. 

Pada tahun 1947, Inggris membagi anak benua India di luar Kashmir menjadi 

dua yaitu India dan Pakistan.  Gerakan Liga Muslim Pakistan yang muncul dari Propinsi 

Pakistan Barat dan Bangladesh ini dimotori oleh Mohammad Ali Jinnah. Pengaruh 

India – Pakistan terhadap Kashmir, mulai tampak sejak tahun 1947 ini. tepatnya, setelah 

Pakistan dan India menjadi negara tersendiri dan Bangladesh (Pakistan Timur) lepas 

dari Pakistan Barat. Setelah perpecahan ini, kaum Muslim dan Hindu terjebak di mana-

mana. Hindu menjadi minoritas di wilayah muslim dan muslim menjadi minoritas di 

wilayah Hindu. Hanya dalam tempo satu minggu, sekitar setengah juta jiwa melayang.  

                                                                                                                                               
5
Sikh Ranjit Singh, Microsoft ® Encarta ® Reference Library 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 

All rights reserved. 
6
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Dalam statusnya yang masih menjadi jajahan Inggris, Jammu – Kashmir 

kemudian diberi wewenang oleh Inggris untuk berintegrasi ke India, Pakistan atau 

berdiri sendiri. akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, diputuskan untuk berdiri 

sendiri. Pada saat perayaan kemerdekaan, pemerintah kerajaan mengambil tindakan 

keras termasuk dengan menutup surat kabar pro-Pakistan serta menerapkan undang-

undang darurat. Sikap Hari Singh ini memancing kemarahan rakyat Kashmir sehingga 

melancarkan berbagai protes dan kerusuhan dipimpin Abdul Qoyyum ,. Namun 

pemerintah kerajaan justru melakukan pembumihangusan terhadap sejumlah desa-desa 

muslim. 

Situasi ini menimbulkan kemarahan suku-suku muslim di sekeliling Jammu 

Kashmir yang lantas melakukan gerakan solidaritas dengan berbondong-bondong 

memasuki wilayah Kashmir untuk membantu saudaranya yang tertindas. Pemerintah 

Pakistan pun melakukan blokade ekonomi terhadap wilayah yang secara ekonomi 

terkait dengan pakistan, suku-suku di Pakistan pun memberikan dukungan militer pada 

aksi protes yang dilakukan rakyat Kashmir. Dukungan militer ini berhasil menduduki 

Srinagar. Akibat situasi yang mendesak, Harry Singh meminta bantuan dan membuat 

persetujuan penggabungan (Instrument of Accession)  Kashmir dengan pemerintahan 

New Delhi yang ditandatangani pada 26 Oktober 1947. sebagai konsesi, India 

kesesokan harinya mengirim bantuan angkatan udaranya untuk menghentikan aksi 

penyerbuan ke Kashmir. Akhirnya terjadilah Indo-Pakistani War I. 
8
 

Peristiwa ini menyebabkan PBB turun tangan dan mengeluarkan resolusi bahwa 

status Kashmir hendaknya ditentukan melalui peblisit. Pada 21 November 1947, Pandit 

Jawaharlal Nehru secara tegas menyatakan 

“I have repeatedly stated that as soon as the raiders have been driven out of 

Kashmiror have withdrawn, and peace and order have been established, the 

people of kashmir should decide the question of acession by plebicite or 

referendum under international auspicies such as those of the United Nations.
9
 

 

Sebagai pelengkap resolusi PBB yang dikeluarkan tahun 1948 dan 1949, India 

menyatakan bahwa pendudukannya di Kashmir hanya untuk menstabilkan kawasan dan 

bila sudah stabil, referendum penentuan hak wilayah Kashmir segera dilaksanakan. 

Namun hal ini tidak terlaksana. Hal inilah yang menjadi pemicu utama Konflik kashmir. 

                                                                                                                                               
7
 Hizb–ut- Tahrir. 2004. Political Issues (Muslim Occupied Lands). Beirut: Dar ul-Ummah., hal 25 - 26  

8
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Sir Frediric Bennet dalam tulisannya berjudul Excerpts from Kashmir Today 

menyebutkan beberapa alasan kegagalan resolusi PBB tersebut:
10

 

a. Faktor  kepentingan nasional berbagai kekuatan besar seperti negara-negara 

anggota tetap Dewan Keamanan PBB baik perspektf ekonomi maupun 

strategis 

b. Inggris sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap Kashmir 

mempunyai ke[pentingan lebih besar terhadap India dibandinglan Pakistan  

 

Masalah Separatisme Kashmir 

Masalah Kashmir dalam dunia internasional dikenal dalam isu separatisme, 

sehingga kelompok-kelompoknya melakukan pergerakan etnik yang dapat disebut 

sebagai kaum separatis, berbeda dengan kaum Sikh dan Tamil yang bergerak untuk 

otonomi. Sikh dan Tamil merupakan contoh etnis yang bertujuan untuk mencapai 

otonomi  luas di bidang budaya, politik, ekonomi, membuat identitas etnik dalam 

kerangka mayoritas-minoritas. Sedangkan Kashmir dikategorikan dalam etnis separatis  

karena seluruh pergerakannya ditujukan untuk mengkonsolidasikan etno-nasionalisme 

dengan wilayah Lembah kashmir menjadi fokus pergerakan yang dimotori oleh aktivis 

muslim.
11

 

Pengertian separatis sendiri adalah suatu kelompok nasionalis yang mencoba 

melepaskan diri dari suatu negara untuk membentuk sebuah negara baru. Separatisme 

memang menjadi kecenderungan dari sekitar 170 negara-bangsa yang memiliki 

penduduk minoritas. Meskipun sudah berasimilasi cukup lama, banyak kelompok yang 

masih merasa terpisah dan berbeda. Rasa berbeda ini berkembang menjadi gerakan 

separatis dengan dilontarkannya tuntutan formal pemisahan wilayah untuk membentuk 

suatu negara yang berdiri sendiri, atau tidak jauh dari bentuk ekstrim ini, sebatas 

otonomi internal yang bebas dari pengaturan negara induk.
12

 

Selama ini, di Kashmir dikatakan bahwa bermunculan berbagai kelompok 

separatis. Jika dilihat dari kacamata India, tentu saja penduduk Kashmir yang muslim 

                                                                                                                                               
9
 ibid,  hal. 9 

10
 ibid,  hal. 16 -17. faktor secara lebih rinci dapat dibaca dalam buku tersebut 

11
 Iftikhar H. Malik, The Continuing Conflict in Kashmir Regional Détente in Jeopardy,dalam Ethnic and 

Religious Conflict (Vermont: Darmouth Publishing Company, 1994) hlm. 215 
12

 Walter S. Jones, Logika Hubungan Internasional 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1993) hlm. 184-

185 
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dianggap ingin memisahkan diri dari India untuk mendirikan negara sendiri atau 

bergabung dengan Pakistan. Tetapi apabila dikembalikan pada definisi separatisme yang 

tujuan akhirnya mendirikan negara sendiri, berarti kelompok yang ingin bergabung 

dengan Pakistan tidak termasuk dalam separatisme, apalagi tidak semua kelompok 

bercorak nasionalis. 

Kelompok yang ada sekarang ini, terbagi menjadi 3 front yaitu: 

a. Kelompok yang berkeinginan merdeka terutama dipelopori oleh kelompok JKLF 

(Jammu - Kashmir Liberation Front), kelompok tersebut berusaha untuk 

mendirikan negara merdeka di bawah pemerintahan yang sekuler. 

b. Kelompok yang berkeinginan untuk bergabung dengan Pakistan atau merupakan 

bagian dari negara muslim Pakistan. Kelompok ini berjumlah cukup banyak 

terutama yang berada di lembah Kashmir. Selain itu, kelompok pro-Pakistan ini 

berkaitan erat dengan Jama’at Islamiyat Pakistan. Yang termasuk dalam 

kelompok ini antara lain: Hizb-ul Mujahideen, Al Jehad, Al Barq, Ikhwan ul-

Musalmeen dan  Al Umar Mujahideen. 

c. Kelompok yang secara eksplisit pro-Pakistan yaitu Jammu and Kashmir People’s 

League. 

Sedangkan mengenai faktor penyebab separatisme, Alan Buchanan mengemukakan 3 

alasan pendorong penting yaitu
13

: 

1. peninjauan kembali (recticatory justice) 

2.  pembagian tidak merata (discriminatory redistribution) 

3. perlindungan kebudayaan (cultural self preservation) 

Beberapa faktor penyebab separatisme di atas dapat digunakan sebagai pendekatan 

dalam menganalisis faktor manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi 

keberadaan kelompok separatis Kashmir.  

 Peninjauan kembali (recticatory justice) 

Baik kelompok yang pro kemerdekaan maupun pro Pakistan, sama-sama 

mempertanyakan bagaimana India bisa mencaplok wilayah Jammu – Kashmir. 

Menilik dari perjanjian Asesi pada tanggal 26 Oktober 1947, perjanjian ini sejak 

dulu menjadi permasalahan, tidak hanya bagi penduduk Kashmir saja, India dan 

Pakistan pun berselisih akan hal ini. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa 
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seharusnya tanggal 27 Oktober 1947 harus dilakukan referendum terhadap 

penduduk Kashmir. Namun, India tidak terlihat melaksanakan tugas itu, sehingga 

hal ini menjadi tonggak atas permasalahan yang lain. Menurut asumsi penduduk 

Kashmir dan Pakistan, sudah terbukti bahwa India melakukan tindakan yang 

melanggar isi perjanjian. 

 Pembagian yang tidak merata (discriminatory distribution) 

Penduduk Kashmir, merasa bahwa India bersikap tidak adil akan keberadaan 

wilayah Kashmir. Kashmir sebagai bagian dari India, seharusnya mendapat 

perhatian khusus terutama kelompok muslim yang menjadi mayoritas di Lembah 

Kashmir yang berjumlah sekitar 94,96% pada tahun 1981. Karena kemungkinan 

India lebih memperhatikan Jammu yang mayoritas penduduknya memeluk Hindu 

yaitu 66,25 %, maka mayoritas muslim lebih menyukai untuk berintegrasi dengan 

Pakistan. Sedangkan yang memilih untuk pro-independen, juga disebabkan alasan 

bahwa selama bergabung dengan India, Kashmir tidak mengalami kemajuan. 

Kashmir justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah, inflasi tinggi, 

kemiskinan dan pertumbuhan penduduk. 

Sedangkan ditinjau dari faktor eksternal, kemerdekaan negara-negara Asia Tengah 

maupun Selatan turut mendorong . Misalnya Afganistan dan Bangladesh yang bisa 

menikmati kemerdekaan. Oleh karena itu Kashmir pun ingin mengikuti jejak kedua 

negara tersebut    

Diantara faktor diatas cukup sulit untuk menentukan faktor manakah yang lebih 

dominan dibandingkan yang lain. Dari analisa singkat, terlihat masalah peninjauan 

kembali (recticatory justice) lebih dahulu terjadi dan kemungkinan inilah yang 

menjadi bibit permasalahan. Apalagi jika peninjauan kembali dilakukan dengan 

menganalisa pergolakan sejarah periode pra 1947, sehingga argumen ini menjadi 

lebih kuat.  

Berbeda dengan pendapat lain yang mengungkapkan bahwa kelompok-

kelompok di Kashmir dikategorikan sebagai kelompok komunal. Definisi kelompok 

komunal adalah masyarakat psikologis yaitu kelompok yang pada intinya memiliki 

identitas kolektif yang abadi dan unik berdasarkan ciri budaya dan cara hidup yang 

                                                                                                                                               
13

 Alan Buchanan, Self Determination and The Right to Secede, dalam International Affair, vol. 42 winter 

1992 (New York: School of International and Public Affairs, Columbia University),  hlm. 353 
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penting bagi mereka dan orang lain yang berinteraksi dengan mereka. Kelompok 

komunal dikatakan terpolitisasi bila memenuhi satu diantara dua kriteria yaitu
14

: 

- diskriminasi ekonomi-politik 

- mereka melakukan aksi politik untuk mendukung keinginan mereka 

Kelompok-kelompok yang ada Kashmir memenuhi dua kriteria tersebut 

terutama pasca tahun 1947, dimana memang ada yang menjadikan nasionalisme sebagai 

ikatan Kashmir akibat terjadinya diskriminasi yang kemudian diwujudkan suatu aksi 

politik dalam mendukung keinginan mereka. 

 

Hubungan India-Pakistan dalam Menyikapi Masalah Kashmir 

Sampai sekarang ini sepertiga wilayah Kashmir yang meliputi  Azad Kashmir 

dikontrol oleh Pakistan dan pada hakekatnya termasuk dalam propinsi kelima Pakistan. 

Sedangkan dua pertiga wilayah Kashmir yang meliputi Jammu dan Lembah Kashmir 

dan sekitarnya, berada dibawah kontrol India. Di bawah kontrol India, Kashmir tidak 

mencapai kemajuan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai termasuk trendah, 

inflasi tinggi dan penduduk tetap miskin. Karena ketidakpuasan akan sejarah, terlalu 

seringnya berganti rezim, isu perbedaan agama, hubungan tarik ulur India-Pakistan, dll 

yang saling tumpang tindih menjadikan adanya masalah separatisme di wilayah 

Kashmir yang semakin kompleks.  

Berkaitan dengan isu hubungan India dan Pakistan dalam problematika Kashmir, 

maka perihal perimbangan militer dapat digunakan sebagai landasan. Dalam dunia yang 

sudah mengglobal, terutama pasca perang dingin, tidak dijumpai suatu pemerintahan 

dunia pun yang memiliki kekuasaan imperial dominan untuk menjaga perdamaian yang 

utuh. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perimbangan regional. Kekuatan yang besar, 

menjadi aktor penting dalam perimbangan regional. Dalam hal ini sebagai aktornya di 

Asia Selatan adalah India dan Pakistan. Dilihat dari segi geografisnya, memang kedua 

negara wilayahnya cukup luas, begitu pula di bidang militernya pun maju. Terutama 

karena India pernah mendapat pasokan senjata nuklir dari Uni Sovyet pada tahun 1984. 

Di masa-masa itu memang dunia mengalami peristiwa yang disebut  sebagai bazar 

senjata. Kemudian Pakistan pun juga mendapat pasokan senjata dari Amerika Serikat, 

                                                 
14

 Ted Robert Gurr, Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflict, (Washington DC: Us 

Institute of Peace Press, 1993),  hlm 15 - 22 
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dengan tujuan mengimbangi India. Oleh karena itulah, wilayah di sekitar India-Pakistan 

bisa terancam akan keberadaan senjata terutama nuklir India – Pakistan. 

Sejak dulu, India sering melakukan tarik ulur terhadap Kashmir, apalagi dengan 

kerangka kebijakan luar negeri yang diterapkan. Memang antara kedua pihak memiliki 

kepentingan tertentu terhadap Kashmir. Misalnya teori politik domino sesuai dengan 

asumsi dari India. Apabila wilayah Jammu dan Lembah Kashmir lepas dari India, India 

bisa ketakutan jika wilayah lain seperti Ladakh ikut terlepas juga. Sehingga terlihat 

bahwa kekuatan India menurun.  

Sedangkan menurut pandangan Pakistan, Kashmir dapat dijadikan alat untuk 

beraliansi melawan India. Entah berkaitan atau tidak, dengan adanya pengeboman 

gedung Parlemen Jammu-Kashmir maupun India pada tahun 2001 lalu, yang menurut 

India, disinyalir berkaitan dengan kelompok separatis Kashmir yaitu Laskar e-Taiba 

disponsori oleh Pakistan. 

India masuk ke Kashmir secara paksa tahun 1947. Pada tahun itu, tepatnya 26 

Oktober 1947, India mengaku menandatangani perjanjian kerjasama dengan Maharaja 

Kashmir. Dokumen perjanjian itu berisi permintaan Maharaja kepada India agar 

mengirimkan tentaranya ke Kashmir untuk menumpas pemberontakan. Dokumen 

kontroversial inilah yang menjadi alasan India menduduki Kashmir. 

Pakistan dan orang-orang Kashmir memprotes kedatangan tentara India itu. 

Mereka meragukan adanya dokumen tersebut. PBB juga tidak mengakui klaim India. 

Inggris sendiri, negeri yang pernah menjajah India, tak mengakui klaim India itu. 

Bahkan Inggris menyatakan, Kashmir lebih pas berada di bawah Pakistan. Alasannya, 

sebagian besar warga Kashmir beragama Islam dan secara geografis, Kashmir lebih 

dekat akses ekonominya ke Pakistan. Meski demikian, Inggris tidak bisa mencegah 

ekspansi tentara India ke Kashmir. 

Namun karena India kuat secara militer dan penduduknya lebih dari 600 juta -- 

apalagi hubungannya sangat dekat dengan Rusia -- dunia internasional tidak berani 

menghukumnya. Melihat sikap dunia internasional yang lembek, India makin 

menancapkan "kukunya" di Kashmir.
15

 

Akibat konflik bersifat historis ini hubungan Islamabad-New Delhi sejak tahun 

1947 mengalami pasang surut. Meminjam pendapat Mario E Carranza, sejak 

                                                 
15

 Muslim Kashmir Terkoyak Banyak Kepentingan. Republika, Jumat, 24 Nopember 2000 



MOZAIK Vol.1 No. 1, Juli 2006 

ISSN 1907-6126 
 

 11 

berakhirnya perang ketiga tahun 1971, hubungan kedua negara yang lahir dari rahim 

yang sama ini dapat digolongkan ke dalam empat suasana: suasana detente 1972-1979; 

suasana saling mendekati melalui sejumlah pertemuan bilateral tahun 1980-an; kondisi 

terbaik dari berlanjutnya diplomasi kerja sama India-Pakistan di luar persoalan 

Kashmir, ditandai eksisnya Kerja Sama Regional Asia Selatan tahun 1985; serta 

penandatanganan hot line agreement untuk tak saling menyerang instalasi nuklir India-

Pakistan.
16

 

 Khusus, berkenaan dengan masalah Kashmir, tak lepas pula dari kebijakan luar 

negeri yang diambil oleh India dan Pakistan yang dapat dirumuskan dalam beberapa hal 

sebagai berikut: 

Kebijakan Luar Negeri India terhadap Kashmir: 

1. Problema Kashmir biasa dipakai untuk mengikat dukungan dan sentimen dari 

kaum nasionalis Hindu, yang tipe aspiasinya cenderung ―tegas dan keras‖ 

terhadap kaum separatis Kashmir. 

2. Dalam soal Kashmir, politisi India umumnya berpedoman pada teori politik 

domino, yakni jika Kashmir berhasil lepas, niscaya akan diikuti tuntutan 

pelepasan wilayah lain. 

3. Saat ini, India telah menguasai dua pertiga wilayah Kashmir, oleh karena itu 

India yang sudah menang, tidak mungkin melepaskan begitu saja 

kemenangannya. 

4. Bila Kashmir sampai lepas, hal itu akan dianggap sebagai tantangan ideologi 

sekuler India. 

Sedangkan dalam agenda kebijakan luar negeri Pakistan yaitu: 

1.Kashmir dianggap sebagai lambang, simbul alias identitas eksistensi negara 

Pakistan yang terbentuk berdasarkan paradigma perlunya dibentuk suatu 

negara muslim di anak benua India. Padahal mayoritas etnis kashmir adalah 

Muslim. Dengan kata lain, pada hakekatnya Kashmir sebagai lambang 

pengabsahan bagi eksistensi Pakistan yakni negara sendiri dari muslim India. 

2. Problema Kashmir merupakan persoalan yang berdimensi kesejarahan secara 

baik dalam pengertian hubungan bilateral India – Pakistan maupun dalam 

keterkaitannya dengan PBB dan segala resolusinya. 
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3. Kashmir dijadikan sebagai sarana untuk mengikat kebersamaan melalui logika 

musuh bersama yaitu India, guna mewujudkan integrasi nasional—setidaknya 

untuk sementara waktu—dari problema primordialisme baik antar etnis 

maupun antar agama yang selalu mengalami konflik. 

4. Kashmir sering dimanfaatkan rezim penguasa sebagai komoditi politik untuk 

mengalihkan perhatian masyarakat dari problema politik dalam negeri 

Pakistan termasuk kegagalan reformasi ekonomi. 

Memang, kebijakan India – Pakistan sampai sekarang ini masih menekankan pada 

perimbangan militer berbasis nuklir. Jika tidak ada konflik di Kashmir pun, kekuatan 

militer atau persenjataan masing-masing senjata tidak bisa ditonjolkan. Apalagi latar 

belakang PM Pakistan sekarang, Musharraf yang berasal dari militer. Sedangkan 

Vajpaye, PM India pun sama saja, menekankan militer untuk mengatasi masalah 

hubungan India-Pakistan. Buktinya, sampai tanggal 5 Januari 2002, dimana Kashmir, 

mengalami berbagai dilema haruskah memihak Pakistan maupun berdiri sendiri. Karena 

untuk bergabung dengan Pakistan, India pun kurang merelakan. Untuk meraih 

kemerdekaan, India dan Pakistan kurang menyetujui. Artinya memilih bergabung 

dengan India dan Pakistan tetap sama saja. SAARC sebagai organisasi regional yang 

mewadahi negara Asia Selatan termasuk India-Pakistan ternyata tidak terlalu berperan 

penting dalam masalah Kashmir. Buktinya sejak dahulu didirikan SAARC sampai 

sekarang, permasalahan Kashmir tetap belum usai.  

 

Penutup 

Masalah Kashmir bagaimanapun membutuhkan solusi yang tepat. Oleh karena 

itu perlu untuk melihat faktor peninjauan kembali (recticatory justice) lebih yang dapat 

menelusuri lebih lanjut apa yang menjadi bibit permasalahan. Apalagi jika peninjauan 

kembali dilakukan dengan menganalisa pergolakan sejarah periode sebelum tahun 1947. 

Dimana terlihat jelas, bahwa sebenarnya wilayah Kashmir tidak dikuasai oleh India 

sebelum ada persetujuan penggabungan (Instrument of Accession). Hubungan antara 

negara India – Pakistan di era kontemporer ini terlihat semakin menurun dibandingkan 

tahun 1990-an, khususnya dengan adanya kasus pengeboman parlemen India pada tahun 

2001 lalu. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan hubungan diplomatik. Untuk 

menyelesaikan sengketa Kashmir, ada yang mengusulkan suatu pemisahan wilayah. 

Bagi wilayah  yang mayoritas penduduknya muslim yaitu Lembah Kashmir sebaiknya 
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mengikuti Paskistan. Sedangkan yang menginginkan kemerdekaan yaitu wilayah 

Jammu, bisa berintegrasi dengan India asalkan India lebih memperhatikan nasib 

penduduk yang berada di wilayah tersebut. Tetapi bagaimanapun pemisahan wilayah 

juga memerlukan pemikiran yang mendalam dan tidak gegabah agar tdak mneimbulkan 

masalah baru. Kashmir beserta negeri-negri muslim lain seperti Palestina, Chechnya, 

Afganishtan, Sudan Selatan dan Irak  pun mengalami nasib yang sama, terjadi 

peperangan atau konflik yang bergolak hingga sekarang. Satu hal yang dapat diamati 

yaitu awal terjadinya konflik pun hampir bersamaan yaitu sekitar perang dunia pertama, 

memang wilayah-wilayah tersebut sebelumnya pernah berada dalam satu wilayah yaitu 

dunia islam yang berpusat di Turki. 
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