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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Konflik antara India dan Pakistan telah terjadi sejak terpisahnya wilayah 

Pakistan dari India pada tahun 1947.1 Sejak pemisahan tersebut, India dan Pakistan 

memiliki hubungan yang fluktuatif. Terjadi beberapa kerjasama dalam banyak 

bidang, namun kedua negara juga saling bersaing untuk menjadi yang paling kuat 

serta berpengaruh di kawasan Asia Selatan termasuk di antaranya terkait dengan 

wilayah Kashmir.2 Kashmir adalah salah satu wilayah di antara India dan Pakistan 

yang penduduknya didominasi oleh umat Muslim.3 Setelah pemisahan kedua 

negara, Kashmir menjadi wilayah yang paling diperebutkan kedua negara karena 

secara geografis, Kashmir memiliki banyak kelebihan dan keunikan. 

Kashmir merupakan wilayah yang secara geografis memiliki keunggulan 

yakni letaknya yang strategis.4 Letak geografis Kashmir sangat strategis karena 

berbatasan langsung dengan beberapa negara besar. Batas-batas negara bagian 

                                                           
1 William Dalrymple, The Great Divide: The Violent Legacy Of Indian Partition, NewYorker, 

diakses dalam http://www.newyorker.com/magazine/2015/06/29/the-great-divide-books-dalrymple 

(10/04/2016, 09:44 WIB). 
2 Lisa Curtis, “China, India and Pakistan – the Power Players in South Asia”, The Heritage 

Foundation, diakses dalam http://www.heritage.org/asia/commentary/china-india-and-pakistan-the-

power-players-south-asia (10/04/2017, 09:44 WIB). 
3 Jammu & Kashmir Religion Census 2011, CENSUS 2011, diakses dalam 

http://www.census2011.co.in/data/religion/state/1-jammu-and-kashmir.html (10/04/2016, 09:44 

WIB). 
4 Maj Maroof Raza, The Strategic Dimensions of the Kashmir Issue, IDR: Indian Defence Review, 

diakses dalam http://www.indiandefencereview.com/the-strategic-dimensions-of-the-kashmir-

issue/ (29/07/2017, 12:00 WIB). 

http://www.newyorker.com/magazine/2015/06/29/the-great-divide-books-dalrymple
http://www.heritage.org/asia/commentary/china-india-and-pakistan-the-power-players-south-asia
http://www.heritage.org/asia/commentary/china-india-and-pakistan-the-power-players-south-asia
http://www.census2011.co.in/data/religion/state/1-jammu-and-kashmir.html
http://www.indiandefencereview.com/the-strategic-dimensions-of-the-kashmir-issue/
http://www.indiandefencereview.com/the-strategic-dimensions-of-the-kashmir-issue/
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Jammu-Kashmir yakni sebelah utara berbatasan dengan Rusia dan China, sebelah 

timur berbatasan dengan China Sinkiang dan Tibet, sebelah barat berbatasan 

dengan Afghanistan dan Pakistan, sebelah selatan berbatasan dengan India.5  

Selain keunggulan geografis, Kashmir juga memiliki kelebihan lain yaitu 

melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA).6 Wilayah Kashmir sangat terkenal 

dengan keindahan alamnya karena pegunungan dan lembah-lembah hijau yang 

belum pernah tersentuh. Terdapat beberapa sungai besar yang melewati dan 

mengaliri lembah Kashmir seperti sungai Indus, Zanskar dan Jhelum.7 Sungai Indus 

merupakan sungai utama yang mengalir dari Kashmir ke Pakistan sehingga menjadi 

keuntungan tersendiri bagi India yang menguasai Kashmir.8 Kashmir juga 

merupakan tanah yang kaya akan hasil bumi seperti emas. Selain emas, hasil bumi 

lainnya juga melimpah berupa batu zamrud dan batu delima yang berpotensi bagi 

peningkatan ekonomi India di Kashmir.9 

Potensi-potensi yang ditawarkan Kashmir beserta kepentingan kedua 

negara terhadapnya inilah yang akhirnya menjadi pemicu utama tidak 

terselesaikannya konflik Kashmir.10 Kedua negara saling melancarkan beberapa 

                                                           
5 Lely Widyawati, 2010, Strategi India Dalam Mempertahankan Kashmir Sebagai Wilayah 

Integralnya, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Untiversitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 21. 
6 Shabir Ahmad Shah, Kashmir is Rich in Natural Resources, Rising Kashmir, diakses dalam 

http://www.risingkashmir.com/news/kashmir-is-rich-in-natural-resources (12/06/2017, 13:00 

WIB). 
7 Major Rivers of Jammu and Kashmir, K&K ENVIS CENTRE- Department of Ecology 

Environment and Remote Sensing J&K, diakses dalam 

http://jkenvis.nic.in/water_resources_introduction.html (12/06/2017, 13:00 WIB). 
8 Kashmir and the Politics of Water, Aljazeera, diakses dalam 

http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/kashmirtheforgottenconflict/2011/07/20117812154478

992.html (12/06/2017, 13:00 WIB). 
9 86 Tahun Konflik Kashmir, BINUS, diakses dalam http://scdc.binus.ac.id/himhi/2017/02/86-

tahun-konflik-kashmir/ (10/04/2016, 11:13 WIB). 
10 Stephen P. Cohen, Kashmir: The Roads Ahead, Brookings, diakses dalam 

https://www.brookings.edu/articles/kashmir-the-roads-ahead/ (12/06/2017, 13:00 WIB). 

http://www.risingkashmir.com/news/kashmir-is-rich-in-natural-resources
http://jkenvis.nic.in/water_resources_introduction.html
http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/kashmirtheforgottenconflict/2011/07/20117812154478992.html
http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/kashmirtheforgottenconflict/2011/07/20117812154478992.html
http://scdc.binus.ac.id/himhi/2017/02/86-tahun-konflik-kashmir/
http://scdc.binus.ac.id/himhi/2017/02/86-tahun-konflik-kashmir/
https://www.brookings.edu/articles/kashmir-the-roads-ahead/
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aksi untuk mengancam satu sama lain hingga terjadi perang sebanyak empat kali 

yaitu pada tahun 1947, 1965, 1971 dan 1999.11 Konflik Kashmir semakin 

mengalami eskalasi hingga menjadi sorotan internasional pada bulan Januari 1948, 

namun kemudian kasus tersebut mereda setelah muncul indikasi bahwa kedua 

negara yakni India dan Pakistan mulai cenderung menyelesaikan permasalahan 

sengketa Kashmir lewat diplomasi dan dialog bilateral.12 

Penduduk Kashmir mayoritas terdiri dari masyarakat Muslim yang pro-

Pakistan.13 Sementara itu, para penguasa di Kashmir didominasi kaum Hindu 

sehingga lebih cenderung pro-India.14 Hal ini menjadikan masalah sengketa sulit 

mencapai kesepakatan permanen sebab dari internal Kashmir sendiri sering terjadi 

pemberontakan, terorisme, dan penyerangan bersenjata. Secara historis Kashmir 

merupakan wilayah integral dari negara India. Setelah Pakistan memisahkan diri, 

Kashmir menjadi wilayah yang diperebutkan. Pakistan terus menerus mengklaim 

Kashmir dengan alasan bahwa Kashmir dan Pakistan memiliki landasan agama 

yang sama. 

Sejak terpisahnya India dan Pakistan, Pakistan berusaha untuk mengklaim 

Kashmir secara penuh dari India dengan alasan masyarakat Kashmir didominasi 

oleh muslim.15 Melalui resolusi PBB pada tahun 1948, baik India maupun Pakistan 

                                                           
11 The India-Pakistan War of 1965, Office of the Historian, Milestones, diakses dalam https: 

//history.state.gov/milestones/1961-1968/india-pakistan-war (10/04/2016, 11:13 WIB). 
12 Pribadi, Jubaidi, 1999, Kashmir dan Timor Timur : Peran PBB, Bogor: Yayasan Pustaka Grafiksi, 

hal. 44. 
13 Neha Navlakha, Kashmir: The Clash of Identities, Beyond Intractability, diakses dalam 

http://www.beyondintractability.org/casestudy/navlakha-kashmir (10/04/2016, 11:18 WIB). 
14 Kashmir Region, diakses dalam http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Kashmir_Region 

(10/04/2016, 10:28 WIB). 
15 Ian Bremmer, These 5 Facts Explain Why India and Pakistan’s Kashmir Dispute Is Going to Get 

Worse, diakses dalam http://time.com/4504654/india-pakistan-kashmir-dispute/ (10/04/2016, 10:28 

WIB). 

https://history.state.gov/milestones/1961-1968/india-pakistan-war
https://history.state.gov/milestones/1961-1968/india-pakistan-war
http://www.beyondintractability.org/casestudy/navlakha-kashmir
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Kashmir_Region
http://time.com/4504654/india-pakistan-kashmir-dispute/
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telah sama-sama memiliki wilayah atas Kashmir.16 Pakistan memegang wilayah 

Azad Kashmir beserta bagian utara Kashmir, sedangkan India memegang wilayah 

Jammu dan Kashmir serta wilayah lainnya di mana mayoritas penduduknya adalah 

masyarakat Muslim yang lebih memihak Pakistan dan memilih untuk merdeka 

daripada berada di bawah pemerintahan India.17 

 Tahun 1989 hingga 1990-an terjadi konflik di Kashmir yang disebabkan 

oleh separatis Kashmir yang menolak keberadaan umat Hindu atau Kashmiri Pandit 

(Kashmiri Hindu).18 Kashmiri Pandit diusir secara paksa melalui berbagai 

serangan, di antaranya penyiksaan, pemerkosaan, pencurian, serta penganiayaan 

oleh separatis Kashmir terhadap masyarakat Hindu yang berada di Kashmir pada 

saat itu.19 Sebanyak 200.000 hingga 300.000 umat Hindu yang dipaksa keluar dari 

wilayah tempat tinggalnya di Kashmir akhirnya mengungsi ke India bahkan ke luar 

negeri, salah satunya China.20  Kurang lebih sebanyak 100.000 orang telah tewas 

dalam pemberontakan separatis di Kashmir yang diklaim India didukung oleh 

Pakistan.21 

                                                           
16 Arjun Makhijani, Short History of Kashmir Dispute, diakses dalam https://ieer.org/resource/south-

asia/short-history-of-kashmir-dispute/ (10/04/2016, 11:28 WIB). 
17 The Future of Kashmir, BBC News, diakses dalam http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl 

/hi/south_asia/03 /kashmir_future/html/default.stm (10/04/2016, 11:28 WIB). 
18 Tikoo M, The 1989-90 Migration of Kashmiri Pandits: Focus on Children, NCBI: PubLMed Gov, 

1994 Aug;75(1 Pt 1):259-63, diakses dalam https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7984735 

(10/04/2016, 11:28 WIB). 
19 Shreya Biswas, Exodus of Kashmiri Pandits: What Happened on January 19, 26 years ago?, India 

Today, diakses dalam http://indiatoday.intoday.in/story/exodus-of-kashmiri-pandits-january-19-

jammu-and-kashmir/1/574071.html (10/04/2016, 11:42 WIB). 
20 Ibid. 
21 Ike Agestu, Tiru Israel, India Akan Bikin Pemukiman Hindu di Kashmir, CNN Indonesia, diakses 

dalam http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150410192205-113-45803/tiru-israel-india-

akan-bikin-permukiman-hindu-di-kashmir/ (21/12/2016, 08:48 WIB). 

https://ieer.org/resource/south-asia/short-history-of-kashmir-dispute/
https://ieer.org/resource/south-asia/short-history-of-kashmir-dispute/
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl%20/hi/south_asia/03%20/kashmir_future/html/default.stm
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl%20/hi/south_asia/03%20/kashmir_future/html/default.stm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7984735
http://indiatoday.intoday.in/story/exodus-of-kashmiri-pandits-january-19-jammu-and-kashmir/1/574071.html
http://indiatoday.intoday.in/story/exodus-of-kashmiri-pandits-january-19-jammu-and-kashmir/1/574071.html
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150410192205-113-45803/tiru-israel-india-akan-bikin-permukiman-hindu-di-kashmir/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150410192205-113-45803/tiru-israel-india-akan-bikin-permukiman-hindu-di-kashmir/
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 Lebih lanjut, tahun 2015, melalui Bharatiya Janata Party Pemerintah India 

mengeluarkan kebijakan untuk membangun pemukiman Hindu dan memukimkan 

kembali puluhan ribu umat Hindu yang pernah terusir pada tahun 1989 di Kashmir. 

Partai Hindu yang mendominasi pemerintahan di Kashmir, yaitu Bharatiya Janata 

Party yang berkoalisi dengan pemerintah setempat telah mengumumkan rencana 

untuk mendirikan pemukiman dengan keamanan ketat bagi umat Hindu yang 

dahulu terusir atau pergi dari Kashmir, sehingga harus tinggal di wilayah lain di 

India maupun luar negeri.22  

 Program pemukiman akan dibangun di atas tanah bekas pertanian yang 

dibeli dari petani. Pemukiman akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti sekolah, 

pusat perbelanjaan, rumah sakit dan taman bermain. Kementerian dalam negeri 

India menyatakan jika putusan ini telah dikoordinasikan dengan Mufti Mohammad 

Sayeed, pejabat wilayah setempat, untuk merehabilitasi para pengungsi.23 

 Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara mendalam mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi India mengeluarkan kebijakan pemukiman 

khusus Hindu di Kashmir pada tahun 2015. Hal yang menarik dari penelitian ini 

adalah kebijakan India untuk membangun pemukiman di wilayah sengketa 

merupakan strategi India untuk mendapatkan kekuasaan di wilayah sengketa yang 

diduduki. Penelitian-penelitian lain yang membahas mengenai konflik terkait India, 

Pakistan dan Kashmir belum ada yang mengangkat tentang kebijakan pemukiman 

                                                           
22 Hindu Settlements In Kashmir Violate U.N. Resolutions, Says Pakistan, Huffington Post, diakses 

dalam http://www.huffingtonpost.in/2015/05/01/hindu-settlement-kashmir_n_7186606.html)  

(10/04/2016, 22:29 WIB). 
23 Sanjeev Miglani and Fayaz Bukhari, India Plans To Build New Townships In Kashmir To Resettle 

Hindus, diakses dalam http://in.reuters.com/article/kashmir-hindus-idINKB N0N10SC20150410 

(10/04/2016, 19:26 WIB). 

http://www.huffingtonpost.in/2015/05/01/hindu-settlement-kashmir_n_7186606.html
http://in.reuters.com/article/kashmir-hindus-idINKB%20N0N10SC20150410
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untuk umat Hindu di Kashmir dikarenakan kebijakan tersebut cenderung masih 

baru. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor penting 

yang berperan penting dalam mendorong India untuk mengeluarkan kebijakan 

tersebut di tahun 2015. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

berupaya untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan 

India dalam kasus pengukiman khusus untuk umat Hindu di Kashmir dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

“Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi India dalam mengeluarkan 

kebijakan pemukiman khusus Hindu di Kashmir?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor 

yang mempengaruhi pembuatan kebijakan India dalam kasus pemukiman khusus 

untuk umat Hindu di Kashmir, khususnya faktor politik dan non-politik. Penelitian 

ini juga merupakan sarana bagi penulis untuk menerapkan metodologi penelitian 

yang telah dipelajari serta berfungsi sebagai wadah untuk mengasah kemampuan 

dalam berpikir analitis, logis dan sistematis. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan keilmuan 

dan wawasan intelektual sebagai mahasiswa setelah menerima ilmu-ilmu selama 
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kuliah. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini pembaca dapat 

mengembangkan serta melanjutkan penelitian. Penelitian ini juga dapat dijadikan 

referensi dalam penelitian dengan tema serupa. 

1.3.2.2 Manfaat Akademis 

 Dengan adanya penelitian penulis berharap dapat menambah wawasan 

pembaca mengenai permasalahan tentang konflik Kashmir. Sehingga nantinya 

akan memperluas wacana dan kajian dalam ilmu Hubungan Internasional, baik 

untuk mahasiswa maupun umum. Adapun kajian yang dimaksud yaitu: 

1.  Kajian mengenai isu kawasan Asia Selatan lebih khususnya India dan Pakistan 

dalam konflik Kasmir.  

2. Kajian mengenai kebijakan dalam negeri India terkait pengungsi Kashmir. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Sebelum penulis melakukan penelitian tentang alasan mengapa India 

membuat kebijakan membangun pemukiman khusus umat Hindu di Kashmir, 

telah ada beberapa penelitian yang membahas dengan topik atau cakupan yang 

serupa ataupun pola yang sama dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang 

telah dilakukan diantaranya yang pertama adalah berjudul Konflik India Pakistan 

Pasca Kemerdekaan (Studi Kasus Kashmir: 1947-2012 M)  yang ditulis oleh Heri 

Kurniawan.24  

Metodologi dalam penelitian ini adalah model historis, khususnya yang 

berkaitan dengan masalah sejarah dan politik.  Penelitian ini menjelaskan 

                                                           
24 Heri Kurniawan, 2013, Konflik India Pakistan Pasca Kemerdekaan (Studi Kasus Kashmir: 1947-2012 

M), Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 
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mengenai konflik yang terjadi antara negara India dan Pakistan sejak terpisahnya 

kedua negara pada tahun 1947. Berdasarkan penelitian ini, dijelaskan bagaimana 

konflik yang terjadi antara India dan Pakistan telah membawa pertikaian menjadi 

perebutan wilayah yang tidak terselesaikan. Konflik India Pakistan yang terjadi 

dipicu oleh perebutan wilayah Kashmir oleh masing-masing negara yang didasari 

oleh perseteruan agama dan identitas budaya. Berbagai peperangan terjadi selama 

konflik berlangsung. Organisasi regional maupun internasional tidak 

menyediakan solusi yang bermanfaat bagi konflik ini dan berakibat pada 

kelangsungan hubungan kedua negara yang sama-sama menginginkan Kashmir 

sebagai bagian integral dari negaranya.  

 Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah ruang 

lingkup serta topik yang dibahas, yaitu permasalahan sengketa wilayah Kashmir 

oleh India dan Pakistan serta dampaknya bagi hubungan kedua negara. Perbedaan 

penelitian meliputi fokus dari penelitian dimana penelitian ini lebih fokus pada 

masalah Kashmiri Pandits dan kebijakan India untuk mengatasinya. 

Penelitian kedua ialah Kebijakan Integrasi India Terhadap Kashmir oleh 

Hustin Setyorini.25 Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian deskriptif analisis dengan konsep demokrasi. Kebijakan 

integrasi India terhadap negara bagian Jammu dan Kashmir memiliki tujuan untuk 

menjaga keutuhan wilayah india yang dijalankan dengan penggunaan militer. 

Terdapat kelompok-kelompok pemberontakan yang menginginkan Kashmir 

                                                           
25 Hastlin Setyorini, 2007, Kebijakan Integrasi India Terhadap Kashmir, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan 

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 
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untuk merdeka namun India ingin Kashmir menjadi bagian integral dari 

negaranya. Dengan nasionalisme yang kuat, pertikaian sering terjadi di Kashmir 

yang meliputi konflik wilayah dan sentimen agama. Hal tersebut dianggap 

mengganggu proses intergrasi India. Kebijakan intergrasi India dilakukan dengan 

kekuatan militer dan pendekatan persuasif meliputi perundingan dengan 

kelompok-kelompok yang menginginkan Kashmir merdeka dan dengan negara 

Pakistan yang disenyalir sering mendukung kelompok tersebut serta perbaikan 

ekonomi dengan membangun fasilitas umum di Kashmir dan memberi paket 

ekonomi untuk kesejahteraan rakyat Kashmir.  

 Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah bagaimana 

India membuat kebijakan supaya Kashmir menjadi bagian integral dari 

negaranya. India berusaha mempertahankan Kashmir dalam rangka mencapai 

kepentingan nasionalnya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang. 

Kebijakan India dilakukan untuk mempertahankan wilayah dan menghindari 

konflik berkelanjutan. Perbedaan penelitian terletak pada kebijakan yang dibahas. 

Penelitian tersebut membahas mengenai kebijakan integrasi India atas Kashmir 

secara langsung sedangkan penulis membahas mengenai kebijakan pemukiman 

di Kashmir yang merupakan kebijakan integrasi secara tidak langsung oleh India. 

Penelitian ketiga adalah Strategi India Dalam Mempertahankan Kashmir 

Sebagai Wilayah Integralnya yang disusun oleh Lely Widyawati26. Metode 

penelitian ini didasarkan pada metode deduktif yaitu dengan berdasarkan teori 

                                                           
26 Lely Widyawati, 2010, Strategi India Dalam Mempertahankan Kashmir Sebagai Wilayah Integralnya, 

Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Untiversitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 
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yang kemudian ditarik suatu hipotesanya yang akan dibuktikan melalui data-data 

empiris. Adapun teori dan konsep-konsep yang digunakan adalah teori 

kepentingan nasional, konsep kebijakan luar negeri, dan konsep strategi untuk 

menjelaskan mengenai strategi kebijakan India terhadap Kashmir. Kashmir 

adalah wilayah yang secara geografis terletak pada wilayah menguntungkan dan 

strategis. Wilayah ini terus menerus diperebutkan dan menjadi klaim atas India 

maupun Kashmir hingga sepertiga wilayah Kashmir kemudian dikuasai Pakistan 

sedangkan separuhnya menjadi milik India. Dalam hal ini kedua negara terus 

berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan untuk memenangkan 

konflik tersebut.  

Persamaan kedua penelitian ini adalah bahwa India mengadakan strategi-

strategi untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan mempertahankan wilayah 

Kashmir sebagai bagian integral dari negaranya. Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian yang dikaji penulis terletak pada tindakan-tindakan apa saja 

yang dilakukan India untuk mengintegrasikan Kashmir sebagai bagian dari 

negaranya dan memenangkan konflik antara India dan Pakistan.  

Penelitian keempat ialah Kepentingan Pakistan Terhadap Pengungsi Kashmir 

(Pakistan’s Interest On Kashmir Refugee) yang ditulis oleh Khoero Dara Fazra.27 

Penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menganalisa 

kasus dengan konsep kepentingan nasional, teori referendum, serta teori politik 

demografi. Wilayah sengketa India over Kashmir merupakan wilayah yang 

                                                           
27 Khoero Dara Fazra, 2013, Kepentingan Pakistan Terhadap Pengungsi Kashmir (Pakistan’s Interest 

On Kashmir Refugee), Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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strategis bagi Pakistan. Sungai yang mengaliri Kashmir merupakan aspek dasar 

yang dibutuhkan bagi masyarakat Kashmir. Oleh karena itu merupakan hal yang 

lazim apabila Pakistan melakukan apapun untuk mendapatkan kepentingan 

nasionalnya seperti membuka pintu masuk bagi pengungsi Kashmir. Dengan 

menerima pengungsi Kashmir di negaranya, Pakistan memiliki potensi untuk 

melakukan politik demografi di wilayah Kashmir. Oleh sebab itu, Pakistan 

menjadikan pengungsi Kashmir sebagai salah satu peluang atau jalan bagi 

Pakistan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Selain itu, peluang yang lebih 

besar yang akan didapatkan Pakistan adalah adanya keinginan dari para 

pengungsi tersebut untuk mau bergabung dengan Pakistan.  

Persamaan dari kedua penelitian berada pada ruang lingkup penelitian serta 

menekankan kepentingan nasional. Kedua penelitian juga turut membahas 

wilayah Kashmir yang telah lama menjadi lahan sengketa antara negara India dan 

Pakistan. Perbedaan dari penelitian tersebut adalah fokus dan persepsi penelitian 

yang lebih menjabarkan kepentingan Pakistan terhadap Kashmir, sedangkan 

penulis melihat kepentingan India terhadap Kashmir. 

Penelitian kelima berjudul The Articulation Of Kashmiri Group In The 

Independence Movement yang ditulis oleh Arif Firmansyah Ismail.28 Penelitian 

ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun teori yang 

digunakan yaitu teori separatisme. Kashmir terletak di antara wilayah India dan 

Pakistan dengan populasi Muslim 77%, Hindu 20% dan sisanya Buddha serta 

                                                           
28 Arif Firmansyah Ismail, 2015, The Articulation Of Kashmiri Group In The Independence Movement, 

Skripsi, Ilmu Hubungan Internasional, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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Sikh. Kashmir dibagi menjadi lima wilayah penting dan masih menjadi topik yang 

rawan konflik hingga saat ini. Keberadaan kelompok militan di Kashmir yang 

mencapai 35 kelompok mengaku pro Pakistan dan menginginkan kemerdekaan 

Kashmir sebagai negara yang berdiri sendiri. 

Persamaan kedua penelitian adalah cakupan wilayah yang dibahas, yaitu 

tentang Kashmir dan negara-negara yang menginginkan wilayah tersebut menjadi 

bagian dari wilayah integralnya. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut 

yakni fokus pembahasan masalah dimana penelitian tersebut lebih mengkaji 

mengenai kelompok kelompok yang menginisiasi kemerdekaan Kashmir sebagai 

negara independen, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah ke 

permasalahan Kashmiri Pandit serta solusi India untuk mengatasinya. 

Penelitian keenam berjudul Kepentingan Pakistan Dalam 

Mengintegrasikan Kashmir Sebagai Wilayah Kedaulatannya yang ditulis oleh 

Dadan Ramdhani.29 Penelitian ini ditulis menggunakan metode deskriptif. 

Adapun teori/konsep yang digunakan yaitu konsep Kepentingan Nasional. 

Penelitian ini membahas mengapa Pakistan berupaya untuk mengintegrasikan 

Kashmir sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dengan menggunakan 

konsep kepentingan nasional. Penulis menganalisa kepentingan-kepentingan apa 

yang ingin diraih oleh Pakistan dalam mengintegrasikan wilayah Kashmir sebagai 

bagian dari wilayah kedaulatannya.  

                                                           
29 Dadan Ramdhani, 2016, Kepentingan Pakistan Dalam Mengintegrasikan Kashmir Sebagai Wilayah 

Kedaulatannya, Skripsi, Ilmu Hubungan Internasional, Yogyakarta; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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Persamaan kedua penelitian adalah topik dan cakupan yang dibahas yaitu 

mengenai India, Pakistan dan konflik terkait Kashmir serta konsep yang 

digunakan untuk melihat posisi kasus. Sedangkan perbedaan kedua penelitian 

adalah fokus yang dibahas. Penelitian ini membahas mengenai kepentingan 

Pakistan terhadap Kashmir sedangkan penelitian penulis membahas mengenai 

kepentingan India terhadap Kashmir. 

Tabel.1.1 Posisi Penelitian 

No Judul 

Penelitian 

Teori/ Konsep 

& Metode 

Persamaan & 

Perbedaan 

Hasil Penelitian 

1 Konflik India 

Pakistan Pasca 

Kemerdekaan 

(Studi Kasus 

Kashmir: 

1947-2012 M) 

– Oleh Heri 

Kurniawan 

Teori/Konsep: 

-Konsep 

Historis 

 

Metodologi: 

-Deskriptif 

Persamaan: 

-Ruang lingkup 

penelitian yang 

sama yakni 

India dan 

kashmir. 

 

Perbedaan: 

-Isu yang 

dibahas ialah 

konflik antara 

India Pakistan 

Terkait 

Kashmir. 

 

Konflik India 

Pakistan dipicu oleh 

perebutan wilayah 

Kashmir yang 

didasari perseteruan 

agama dan identitas 

budaya. Berbagai 

peperangan terjadi 

selama konflik 

berlangsung. 

Organisasi regional 

maupun 

internasional tidak 

menyediakan solusi 

bermanfaat bagi dan 

berakibat pada 

kelangsungan 

hubungan kedua 

negara yang sama-

sama menginginkan 

Kashmir sebagai 

bagian integral dari 

negaranya. 

2 Kebijakan 

Integrasi India 

Terhadap 

Kashmir – 

Oleh Hustin 

Setyorini 

Teori/Konsep: 

-Konsep 

Demokrasi 

 

Metodologi: 

-Deskriptif 

Analisis 

Persamaan: 

-Isu yang 

dibahas adalah 

kebijakan India 

terhadap 

Kashmir. 

 

Kebijakan intergrasi 

India dilakukan 

dengan kekuatan 

militer dan 

pendekatan persuasif 

meliputi 

perundingan dengan 
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Perbedaan: 

-Fokus dari 

ebijakan India 

terhadap 

Kashmir. 

kelompok-kelompok 

yang menginginkan 

Kashmir merdeka 

dan dengan negara 

Pakistan yang 

disenyalir sering 

mendukung 

kelompok tersebut 

serta perbaikan 

ekonomi dengan 

membangun fasilitas 

umum di Kashmir 

dan memberi paket 

ekonomi untuk 

kesejahteraan rakyat 

Kashmir. 

3 Strategi India 

Dalam 

Mempertahank

an Kashmir 

Sebagai 

Wilayah 

Integralnya – 

Oleh Lely 

Widyawati 

Teori/Konsep: 

-Teori 

Kepentingan 

Nasional 

-Konsep 

Kebijakan Luar 

Negeri 

-Konsep 

Strategi 

 

Metodologi: 

-Deduktif 

Persamaan: 

-India 

mengadakan 

strategi-strategi 

untuk mencapai 

kepentingan 

nasionalnya dan 

mempertahanka

n wilayah 

Kashmir 

sebagai bagian 

integral dari 

negaranya.  

-Konsep 

Kepentingan 

Nasional 

 

Perbedaan: 

-Tindakan yang 

dilakukan India 

untuk 

mengintergasik

an Kashmir. 

Konsep strategi 

digunakan untuk 

menjelaskan 

mengenai strategi 

kebijakan India 

terhadap Kashmir. 

Kashmir adalah 

wilayah yang secara 

geografis terletak 

pada wilayah 

menguntungkan dan 

strategis. Wilayah ini 

terus menerus 

diperebutkan dan 

menjadi klaim atas 

India maupun 

Kashmir hingga 

sepertiga wilayah 

Kashmir kemudian 

dikuasai Pakistan 

sedangkan 

separuhnya menjadi 

milik India. Dalam 

hal ini kedua negara 

terus berusaha untuk 

melakukan tindakan-

tindakan dengan 

tujuan untuk 

memenangkan 

konflik tersebut. 
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4 Kepentingan 

Pakistan 

Terhadap 

Pengungsi 

Kashmir 

(Pakistan’s 

Interest On 

Kashmir 

Refugee) – 

Oleh Khoero 

Dara Fazra 

Teori/Konsep: 

-Teori 

Referendum 

-Teori Politik 

Demografi 

-Konsep 

Kepentingan 

Nasional 

 

Metodologi: 

-Kualitatif 

Persamaan: 

-Cakupan 

penelitian, yaitu 

wilayah 

Kashmir. 

-Konsep 

Kepentingan 

Nasional yang 

digunakan 

menjelaskan 

kasus. 

 

Perbedaan: 

-Kepentingan 

dari negara yang 

bersangkutan. 

 

Wilayah sengketa 

India over Kashmir 

merupakan wilayah 

yang strategis bagi 

Pakistan. Aliran air 

yang bersumber dari 

wilayah Kashmir 

merupakan suatu 

kebutuhan dasar bagi 

kehidupan 

masyarakat Kashmir. 

Maka tidak heran 

jika Pakistan 

melakukan 

kepentingan 

nasionalnya dengan 

cara mau menerima 

pengungsi Kashmir 

supaya Pakistan bisa 

mendapatkan dan 

melakukan politik 

demografi di wilayah 

Kashmir. Oleh sebab 

itu, Pakistan 

menjadikan 

pengungsi Kashmir 

sebagai salah satu 

peluang atau jalan 

bagi Pakistan untuk 

mencapai 

kepentingan 

nasionalnya. Selain 

itu, peluang yang 

lebih besar yang 

akan didapatkan 

Pakistan adalah 

adanya keinginan 

dari para pengungsi 

tersebut untuk mau 

bergabung dengan 

Pakistan. 
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5 The 

Articulation Of 

Kashmiri 

Group In The 

Independence 

Movement – 

Oleh Arif 

Firmansyah 

Ismail 

Teori/Konsep: 

-Teori 

Separatisme 

 

Metodologi: 

-Kualitatif 

Deskriptif 

Persamaan: 

-Cakupan 

wilayah yang 

dibahas, yaitu 

Kashmir. 

 

Perbedaan: 

-Bahasan 

masalah yang 

dikaji adalah 

kelompok yang 

menginisiasi 

kemerdekaan 

Kashmir. 

Kashmir terletak di 

antara wilayah India 

dan Pakistan dengan 

populasi Muslim 

77%, Hindu 20% dan 

sisanya Budda serta 

Sikh. Kashmir dibagi 

menjadi lima 

wilayah penting dan 

masih menjadi topic 

yang rawan konflik 

hingga saat ini. 

Keberadaan 

kelompok militant di 

Kashmir yang 

mencapai 35 

kelompok mengaku 

pro Pakistan dan 

menginginkan 

kemerdekaan 

Kashmir sebagai 

negara yang berdiri 

sendiri.  

6 Kepentingan 

Pakistan 

Dalam 

Mengintegrasi

kan Kashmir 

Sebagai 

Wilayah 

Kedaulatannya

- Dadan 

Ramdani 

Teori/Konsep: 

-Konsep 

Kepentingan 

Nasional 

 

Metodologi: 

-Deskriptif 

Persamaan: 

-Cakupan 

wilayah yang 

dibahas, yaitu 

Kashmir. 

 

Perbedaan: 

-Penulis 

menekankan 

terhadap 

kepentingan 

India. 

Skripsi ini 

membahas mengapa 

Pakistan berupaya 

untuk 

mengintegrasikan 

Kashmir sebagai 

bagian dari wilayah 

kedaulatannya 

dengan 

menggunakan 

konsep kepentingan 

nasional. Penulis 

akan menganalisa 

kepentingan-

kepentingan apa 

yang ingin diraih 

oleh Pakistan dalam 

mengintegrasikan 

wilayah Kashmir. 

7 Faktor-Faktor 

yang 

mepmengaruhi 

India dalam 

Teori/Konsep: 

-Konsep 

Kepentingan 

Nasional 

Persamaan: 

-Cakupan 

wilayah yang 

dibahas meliputi 

Terdapat sedikitnya 

2 faktor yang 

mempengaruhi India 

dalam mengeluarkan 



17 

 

Kebijakan 

Pemukiman 

Umat Hindu di 

Kashmir tahun 

2015. – Dewi 

Ayu Septa 

Wati 

 

Metodologi: 

-Deskriptif 

India, Pakistan 

dan Kashmir. 

Perbedaan: 

Penulis 

menekankan 

pada faktor 

pengaruh 

terhadap 

kebijakan India 

membangun 

pemukiman 

umat Hindu di 

Kashmir. 

kebijakan untuk 

membangun 

pemukiman khusus 

bagi umat Hindu di 

Kashmir, yaitu faktor 

Politik dan faktor 

Ekonomi & Sosial 

Budaya.  

 

1.5 Kerangka Konsep 

1.5.1 Konsep Kepentingan Nasional (National Interest) 

Hans J. Morgenthau dalam bukunya yang berjudul Politics Among Nations 

memandang konsep Kepentingan Nasional sebagai kekuasaan dan hal yang 

menentukan cara berpikir serta arah tindakan politik para pembuat keputusan.30 

Morgenthau menjelaskan kepentingan nasional sebagai kemampuan minimum 

negara-bangsa dalam melindungi identitas fisik, identitas politik, dan identitas 

kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain.31  

Kepentingan nasional biasanya menentukan dan memandu para pembuat 

kebijakan dalam merumuskan politik luar negeri.32 Bagi Morgenthau, kepentingan 

nasional merupakan kekuatan (power).33 Unsur-unsur dari kekuatan nasional 

tersebut adalah geografi, Sumber Daya Alam, kemampuan industri, kesiagaan 

                                                           
30 Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson, 2010, Politik Antarbangsa (Politics Among Nations: 

The Struggle for Power and Peace), Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 5-

6. 
31 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: 

LP3ES, hal. 4. 
32 Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson, Op., Cit., hal. 7. 
33 Ibid., hal. 5. 
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militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi serta 

kualitas pemerintah.34 Kepentingan nasional (kekuatan nasional) tersebutlah yang 

nantinya akan menjadi pemandu para pemimpin negara membuat keputusan dalam 

politiknya.  Politik luar negeri suatu negara kemudian dirumuskan berdasarkan dari 

kepentingan domestik negara itu sendiri.  

Morgenthau menjelaskan kembali secara lebih rinci ke dalam 3 kategori 

yaitu:35 

1. Negara-bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya 

(identitas fisik). 

2. Negara harus bisa mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (identitas 

politik), seperti demokratis, otoriter, sosialis, atau komunis. 

3. Negara harus bisa memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik dan 

sejarahnya (identitas kultural) 

Pandangan Hans J. Morgenthau terhadap konsep kepentingan nasional sendiri 

bersumber pada presumsi bahwa strategi diplomasi sebuah negara harus 

berlandaskan kepentingan nasionalnya, bukan pada sebab-sebab moral, legal dan 

ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya.36 Morgenthau juga 

mengutarakan kepentingan nasional dari sebuah negara adalah mengejar kekuasaan 

(membangun dan mempertahankan pengendalian suatu negara ke negara lain), yang 

untuk itu Morgenthau menganggap konsep kepentingan nasional sebagai sarana 

                                                           
34 Ibid., hal. 135-180. 
35 Mohtar Mas’oed, Op., Cit. 
36 Hans J. Morgenthau, Op. Cit. 
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sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional, baik yang bersifat kerjasama 

maupun konflik.37 

Selain konsep kepentingan nasional oleh Hans J. Morgenthau, penulis juga 

menggunakan konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton 

dalam penelitian ini. Pada dasarnya konsep kepentingan nasional menurut dua 

perspektif tersebut adalah sama. Perbedaan dari keduanya hanya terletak pada 

pengkalisifikasian aspek-aspek kepentingan nasional. 

Perspektif kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton 

memiliki maksud bahwa kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor 

yang sangat penting dalam mengarahkan para pembuat kebijakan/keputusan dalam 

menentukan dan merumuskan tindakan/kebijakan.38 Sebagai sebuah unsur vital 

yang krusial bagi sebuah negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, kemandirian, 

keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi merupakan kepentingan nasional 

yang tidak dapat ditinggalkan.39 Konsep kepentingan nasional Plano juga dapat 

diartikan sebagai  diartikan sebagai perjuangan untuk mencapai kekuasaan dan 

mempertahankan kekuasaan dengan cara menunjukkan aksi-aksi politik.40 Konsep 

ini menjelaskan bahwa kepentingan nasional yang sangat vital dibagi menjadi 

beberapa elemen diantaranya meliputi; self-preservation (Pertahanan Diri), 

                                                           
37 Ibid. 
38 Plano & Olton, Kamus Hubungan Internasional, 1999 (dalam http://ejournal.hi.fisip-

unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/Journal%20By%20Juli%20Trysna%20S.IP%20(02-

20-14-02-43-12).doc), (10/04/2016, 10:28 WIB). 
39 Ibid, hal. 135. 
40 Sorensen, R. J., 2005, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 100. 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/Journal%20By%20Juli%20Trysna%20S.IP%20(02-20-14-02-43-12).doc)
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/Journal%20By%20Juli%20Trysna%20S.IP%20(02-20-14-02-43-12).doc)
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/Journal%20By%20Juli%20Trysna%20S.IP%20(02-20-14-02-43-12).doc)
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independence (Kemerdekaan), territorial integrity (Integritas Wilayah), military 

security (Keamanan Militer), and economic well-being (Kesejahteraan Ekonomi).41 

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi India dalam kebijakan 

pemukiman Hindu di Kashmir, penulis akan menggunakan beberapa elemen dari 

kedua konsep di atas. Adapun poin/elemen yang digunakan yaitu berupa  Self 

Preservation, Territorial Integrity, Independence, Military Security, Economic 

Well-being dari Jack O. Plano serta elemen Identitas Kultural dari Morgenthau. 

Kelima elemen tersebut akan digunakan untuk mewakili konsep kepentingan 

nasional yang diperlukan dalam menjelaskan penelitian ini. Self-preservation, 

Independence, Territorial Integrity, dan Military Security akan menjelaskan faktor-

faktor politik sedangkan elemen Economic Well-being dan Identitas Kultural akan 

menjelaskan faktor non-politik. 

Pertahanan diri (self-preservation) diartikan sebagai hak untuk 

memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi diri.42 Pertahanan diri negara 

merupakan upaya untuk bertahan hidup agar negara yang lebih besar tidak merebut 

hegemoni kekuasaan yang dimiliki. Menurut Kenneth Waltz self-preservation 

adalah elemen yang dimiliki negara untuk mencapai tujuan/kepentingannya.43 

Elemen tersebut dimaksudkan sebagai kemampuan sebuah negara untuk mengelola 

                                                           
41 Jack C Plano dan Ray Olton, 1969, The International Relation Dictionary, Ed. 3, California: ABL-

Clio, Western Michigan University, hal. 128. 
42 AAG Munthe, Pendahuluan, diakses dalam repository.unpas.ac.id/3489/3/BAB%20I.docx 

(10/04/2016, 11:28 WIB). 
43 Reimer, Mirco, Do States Always Prioritize Self-Preservation Above Considerations of Morality or 

Justice?, dipetik dari http://www.academia.edu/6453093/Do_states_always_prioritize_self 

preservation_above_considerations_of_morality_or_justice  Pada tanggal 02 Januari 2016. (Dalam 

Dadan Ramdhani, Kepentingan Pakistan Dalam Mengintegrasikan Kashmir Sebagai Wilayah 

Kedaulatannya, Skripsi, Ilmu Hubungan Internasional, Yogyakarta; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; 2016. Hal 9). 

http://www.academia.edu/6453093/Do_states_always_prioritize_self
http://www.academia.edu/6453093/Do_states_always_prioritize_self
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kondisi eksternal maupun internal negara seperti militer, politik dan ekonomi tanpa 

adanya intervensi dari negara lain dengan tujuan mendapatkan kekuatan dan 

kemampuan mempertahankan diri dari negara lain. Self Preservation disini juga 

berhubungan dengan Independence yang merupakan kondisi suatu negara dimana 

negara tersebut menjalankan pemerintahannya sendiri dan memiliki kedaulatan 

serta integritas terhadap wilayahnya. 

India dalam hal ini berupaya untuk mengelola kondisi eksternal dan internal 

negara dengan mengadakan kebijakan sebagai hasil dari politiknya. Bagi India, 

wilayah Jammu-Kashmir merupakan unsur yang sangat penting bagi eksistensinya 

karena wilayah tersebut merupakan bagian dari integral negaranya yang harus 

dilindungi. Kashmir selama ini dikenal sebagai wilayah yang menjadi sumber 

konflik bagi India dan Pakistan. Kashmir merupakan wilayah India yang sangat 

krusial sehingga mempengaruhi kondisi politik di dalam dan luar negeri India 

terutama Pakistan. Oleh karena itu India berusaha untuk mengelola kondisi internal 

dan ekternal Kashmir yang rawan akan intervensi. Kondisi internal Kashmir sendiri 

sering terjadi pemberontakan dan terorisme dari kelompok-kelompok separatis 

yang menuntut kemerdekaan sedangkan kondisi eksternalnya terancam dari negara-

negara sekitarnya terutama Pakistan. 

Territorial Integrity (Integritas Wilayah) dalam hal ini diartikan sebagai 

kepentingan untuk mengamankan wilayah dan Sumber Daya Alam yang terdapat 

didalamnya yang kemudian bertujuan untuk memperoleh kepentingan nasional 

yang berupa wilayah strategis beserta isinya.44 Wilayah teritorial dari sebuah negara 

                                                           
44 Jack C. Plano and Roy Olton, Op., Cit., hal 128. 
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merupakan sumber kekuatan besar yang permanen, yang menentukan semua usaha 

penaklukan militer dari luar.45 Penting adanya pengelolaan dan sistem pertahanan 

yang kuat dari negara terhadap intergrasi wilayahnya agar tidak memberikan celah 

negara lain untuk melakukan penetrasi terhadapnya. Territorial Integrity juga 

berhubungan dengan Independence dimana negara yang merdeka dan berdaulat 

memiliki kepentingan untuk menjaga keutuhan wilayahnya dan kesatuan 

nasionalnya. 

Upaya India dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dianggap sebagai salah 

satu cara untuk mempertahankan eksistensinya dengan mendapatkan kepentingan 

nasionalnya. Posisi geografis Kashmir yang strategis juga memicu India menjadi 

lokasi pengembangan kekuatan militer yang menguntungkan bagi India. India 

dalam hal ini berupaya untuk mempertahankan Kashmir sebagai bagian dari 

wilayah integral negaranya karena sejak pisahnya Pakistan dari India, Kashmir 

menjadi wilayah sengketa yang diperebutkan oleh kedua negara. Sehingga sebagai 

negara yang merdeka dan berdaulat, India berusaha untuk mempertahankan 

Kashmir dan mencegah adanya keinginan dari Kashmir untuk membebaskan diri 

dari India dan menjadi negara independen ataupun bergabung dengan Pakistan. 

Military Security (Keamanan Militer) dalam hal ini berkaitan dengan keamanan 

suatu negara yang dilihat dari kekuatan militer untuk mempertahankan dan menjaga 

keamanan wilayahnya dari negara lain ataupun dari kelompok separatis. Dalam 

kasus ini adalah bentuk pertahanan diri yang dimiliki India yaitu kekuatan militer. 

Salah satu kepentingan India terhadap Kashmir adalah wilayahnya yang sangat 

                                                           
45 Hans J Morgenthau, Op., Cit, hal. 136. 
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strategis untuk militer dikarenakan Kashmir berada ditengah-tengah bangsa besar. 

Dengan Kashmir sebagai bagian integral dari negaranya, militer India akan menjadi 

lebih maju dan pertahanan diri yang dimiliki India akan semakin kuat. Selain itu 

dengan adanya Kashmir di dalam kekuasaan India, India secara langsung dapat 

mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kelompok separatis di Kashmir. 

Elemen economic well-being dalam hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi 

dan kemakmuran suatu bangsa. India merupakan negara dengan ekonomi yang 

sangat maju dengan industri yang berkembang pesat. Secara ekonomi, Sumber 

Daya Alam yang terdapat di Kashmir seperti hasil bumi, tanah yang subur serta 

melimpahnya pasokan air akan membawa India menuju bangsa yang lebih makmur 

dan kuat. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan 

India terhadap Kashmir. 

Elemen selanjutnya yaitu Identitas Kultural dari Morgenthau. Elemen ini 

dimaksudkan sebagai norma, budaya, adat istiadat serta nilai-nilai religius dari 

suatu negara. Selama ini India dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk 

beragama Hindu dan minoritas Islam. Kashmir adalah bagian dari negara India 

dimana penduduknya didominasi oleh umat Muslim. Dengan adanya pemukiman 

umat Hindu di Kashmir, diharapkan identitas kultur di Kashmir akan tetap menjadi 

bagian dari India sebagai negara sekuler. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk 

menggambarkan apa saja dan bagaimana faktor-faktor tertentu dapat 
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mempengaruhi India dalam mengeluarkan kebijakan pemukiman khusus umat 

Hindu di Kashmir. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik penelitian kepustakaan atau library research  dimana untuk mendapatkan 

data berasal dari buku, literatur, jurnal, laporan penelitian, internet serta berbagai 

liputan yang ditampilkan dari koran serta majalah. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah 

teknik deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah 

yang ada dan menggambarkan informasi-informasi mengenai apa yang ada. Dalam 

hal ini penulis berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan 

menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau pernah ada. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian diperlukan adanya ruang lingkup penelitian, tujuannya 

adalah agar pembahasan masalah berkembang ke arah sasaran yang tepat dan tidak 

keluar jalur atau keluar dari kerangka permasalahan yang telah ditentukan. Ruang 

lingkup atau batasan dalam penelitian ini meliputi batasan materi dan batasan 

waktu. 

1.6.4.1 Batasan Materi 

Batasan materi dari penelitian yang membahas faktor-faktor yang 

menyebabkan India mengeluarkan kebijakan untuk memukimkan kembali umat 

Hindu di Kashmir yang terusir pada tahun 1989 adalah meliputi kebijakan India 
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mengenai pemukiman Hindu di Kashmir serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembuatan kebijakan tersebut, selain itu akan dibahas pula konflik Kashmir pasca 

kemerdekaan hingga terusirnya Kashmiri Pandit dari lembah Kashmir. 

1.6.4.2 Batasan Waktu 

Adapun batasan waktu dalam penelitian ini adalah dari tahun 2015 hingga 

2017 (masa Pemerintahan Pranab Mukherjee). Penulis memilih tahun 2015 karena 

merupakan tahun dibentuknya kebijakan pembuatan pemukiman khusus Hindu di 

Kashmir. 

1.7 Argumen Dasar 

Kebijakan pemukiman Hindu di Kashmir merupakan bentuk kepentingan 

nasional India yang dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor Politik dan faktor Non-

Politik . Adapun faktor politik dalam kebijakan tersebut meliputi pertahanan 

integritas wilayah, kontrol terhadap Kashmir, serta optimalisasi potensi militer 

India di Kashmir. Sedangkan faktor non-politik dalam kebijakan tersebut potensi 

peningkatan ekonomi di Kashmir, serta pertahanan budaya Kashmir. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan secara 

keseluruhan dalam 3 (tiga) bab yang terperinci sebagai berikut. 
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Tabel 1.2 Sitematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan penelitian & Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Praktis 

1.3.2.2 Manfaat Akademis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Konsep 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1 Batasan Materi 

1.6.4.2 Batasan Waktu 

1.7 Argumen Pokok 

1.8 Sistematika Penulisan. 

BAB II KEBIJAKAN PEMUKIMAN HINDU DI KASHMIR 

2.1 Latar Belakang Kebijakan 

2.1.1 Dinamika Konflik Kashmir 

2.1.2 Kashmiri Pandits dan Terusirnya Mereka dari Kashmir 

2.1.2.1 Kashmiri Pandits 

2.1.2.2 Eksodus Kashmiri Pandits pada 1989-1990 

 

2.2 Pemukiman Hindu di Kashmir 

2.2.1 Agenda Aliansi BPJ-PDP Sebagai Bentuk Pemerintahan 

Koalisi India-Kashmir 

2.2.2 Implementasi Kebijakan Pemukiman Hindu di Kashmir 

2.2.3 Respon Pakistan dan Internal Kashmir Terhadap Kebijakan 

BAB III FAKTOR POLITIK 

3.1 Pertahanan Integritas Wilayah (Territorial Integrity) 

3.1.1 Kashmir Sebagai Wilayah Integral India 

3.1.2 Peran Kebijakan Pemukiman Terhadap Integrasi India  

 

3.2 Kontrol Terhadap Kashmir (Self Preservation) 

3.2.1 Urgensi India dalam Mengontrol Wilayah Kashmir  

3.2.2 Ancaman Internal dan Eksternal Kashmir 

3.2.2.1 Ancaman Internal: Gerakan Perlawanan di Kashmir 

3.2.2.2 Ancaman Eksternal: Pakistan dan China 

3.2.3 Peran Kebijakan Pemukiman Terhadap Kontrol Kashmir 

 

3.3 Optimalisasi Potensi Militer India (Military Security) 
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3.3.1 Urgensi Kashmir Bagi Peningkatan Kekuatan Militer India di 

Kashmir 

3.3.2 Militer India di Kashmir 

3.3.3 Peran Kebijakan Pemukiman Terhadap Optimalisasi Militer 

India di Kashmir 

BAB IV FAKTOR NON-POLITIK  

4.1 Potensi Peningkatan Ekonomi (Economic Well-being) 

4.1.1 Potensi Ekonomi Kashmir Sebagai Wilayah Kaya SDA 

4.1.2 Peran KebijakanTerhadap Peningkatan Ekonomi India di 

Kashmir 

 

4.2 Pertahanan Budaya Kashmir (Identitas Kultural) 

4.2.1 Urgensi Kashmir Bagi Prinsip Sekularisme, Sejarah dan 

Budaya India 

4.2.2 Peran Kebijakan Terhadap Pertahanan Budaya Kashmir 

BAB V PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 


