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BAB III 

FAKTOR POLITIK YANG MEMPENGARUHI PEMBUATAN 

KEBIJAKAN PEMUKIMAN HINDU DI KASHMIR 

 

 Bab ini menjelaskan mengenai faktor-faktor politik yang mempengaruhi 

India dalam membuat kebijakan untuk membangun pemukiman umat Hindu di 

Kashmir. Terdapat tiga faktor politik yang akan dibahas dalam bab ini, yakni 

pertahanan integritas wilayah, kontrol terhadap Kashmir, serta optimalisasi 

kekuatan militer. Sub bab pertahanan integritas wilayah menjelaskan urgensi 

Kashmir sebagai wilayah dari kesatuan negara India dan bagaimana kebijakan yang 

dibuat India dapat mempertahankan wilayah Kashmir sebagai bagian dari 

integralnya. Kemudian sub bab selanjutnya yaitu kontrol terhadap Kashmir, akan 

dibahas mengenai pentingnya bagi India untuk mempertahankan status wilayah 

“India over Kashmir”, beserta permasalahan internal Kashmir khususnya 

separatisme yang mengancam status Kashmir serta upaya India untuk 

mempertahankan Kashmir. Selanjutnya sub bab mengenai optimalisasi kekuatan 

militer India. Menggambarkan keunggulan Kashmir dari sisi geografisnya yang 

strategis sebagai pusat pengembangan militer dimana hal tersebut akan membawa 

keuntungan bagi India, serta upaya India untuk merealisasikan hal tersebut melalui 

kebijakan negara. 
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3.1 Pertahanan Integritas Wilayah  (Territorial Integrity) 

 Faktor politik pertama yang akan dijelaskan adalah pertahanan integritas 

wilayah. Sub bab ini menjelaskan tentang pengertian integritas wilayah (territorial 

integrity) secara umum yang kemudian dihubungkan dengan fenomena yang terjadi 

Kashmir. Kemudian akan dijabarkan mengenai Kashmir sebagai wilayah integral 

dari negara India serta upaya India untuk mencegah disintegrasi Kashmir. Upaya 

tersebut berupa dialog serta agenda-agenda yang membahas permasalahan Kashmir 

yang akhirnya direalisasikan melalui kebijakan pemukiman umat Hindu yang 

merupakan hasil dari agenda aliansi dari pemerintahan koalisi India dan Kashmir. 

3.1.1 Kashmir Sebagai Wilayah Integral India 

Pertahanan integritas wilayah dalam hal ini diartikan sebagai kepentingan 

untuk mengamankan wilayah beserta Sumber Daya Alam yang terdapat di 

dalamnya yang kemudian bertujuan untuk memperoleh kepentingan nasional yang 

berupa wilayah strategis beserta isinya.120 Integritas wilayah merupakan 

kepentingan yang sangat vital bagi sebuah negara berdaulat. Integritas wilayah 

menunjukkan eksistensi sebuah negara baik dalam ruang lingkup kontinental 

maupun internasional. Upaya India dalam mengeluarkan kebijakan tersebut 

dianggap sebagai salah satu cara untuk mempertahankan eksistensinya dengan 

mendapatkan kepentingan nasionalnya. Kashmir bagi India merupakan wilayah 

territorial yang memiliki sumber kekuatan besar. Posisi geografi Kashmir yang 

                                                           
120 Jack C. Plano and Roy Olton, Op., Cit., hal 128. 
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sangat strategis beserta kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah memberi 

keuntungan bagi India baik dari segi keamanan pertahanan serta ekonomi.  

Keinginan India untuk mendapatkan geopolitiknya terhadap wilayah 

Kashmir telah berlangsung sejak lama. India berusaha untuk mencegah potensi 

hilangnya keutuhan serta keuntungan atas wilayah yang secara resmi menjadi 

bagian dari integrasi India sejak Maharaja Singh yang saat itu memimpin Kashmir 

memilih untuk bergabung dengan India melalui instrument aksesi.121 Bersamaan 

dengan itu pula India memanfaatkan  geopolitik atas wilayah strategis Kashmir 

yang menguntungkan sehingga wajar bagi India untuk berusaha untuk tidak 

melepaskan wilayah Kashmir yang secara legal merupakan bagian dari integrasi 

negaranya. 

Berdasarkan perjanjian aksesi tanggal 26 Oktober 1947, Kashmir resmi 

merupakan salah satu negara bagian dari India.122 Hal tersebut didukung oleh 

pernyataan Dewan Rakyat Kashmir yang menyebutkan bahwa Kashmir setuju 

untuk berada di bawah pemerintahan negara India sebagai bagian dari federal 

India.123 Wilayah Kashmir yang berada dalam kekuasaan India (India Over 

Kashmir) terdiri dari tiga bagian yakni Jammu, Ladakh dan Kashmir. 

Wilayah Kashmir yang terbagi atas kekuasaan India, Pakistan dan China 

tidak berdiri sendiri melainkan mengikuti sistem pemerintahan masing-masing 

negara yang mengontrolnya. Namun sejak Kashmir disintegrasi India dan Pakistan, 

                                                           
121 Schofield, Victoria, 2003, Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War, New 

York: I.B. Tauris, Hal 12. 
122 Ibid. 
123 Hastlin Setyorini, 2007, Kebijakan Integrasi India Terhadap Kashmir, Skripsi, Yogyakarta: 

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

Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 20. 
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Kashmir menginginkan kemerdekaan yang kemudian mendapat pertentangan dari 

kedua negara. India telah berusaha mencegah terjadinya disintegrasi dengan 

mengadakan dialog dengan Kashmir namun pembicaraan tersebut selalu 

mengalami kegagalan. Dialog tersebut berlangsung pada tahun 2001 yang diwakili 

oleh Presiden Pakistan Pervez Musharaf dan Perdana Menteri India Atal Behari 

Vajpayee.124 Berbagai dialog selanjutnya dilakukan dalam waktu yang berdekatan 

dari pertemuan sebelumnya. Namun tidak ada hasil yang berarti dalam pembicaraan 

mengenai masalah Kashmir. 

Ketika Kashmir lepas dari India, maka India akan mengalami suatu kerugian 

marchland advantage yang besar karena Kashmir akan menjadi negara incaran 

dalam perluasan pengaruh negara sekitarnya seperti Pakistan dan China.125 Tujuan 

Pakistan untuk merebut Kashmir sudah sangat jelas sedangkan untuk China, China 

juga telah melebarkan pengaruhnya hingga wilayah Tibet dan China juga pernah 

mengalahkan India dalam perang 1965.126  

Kedua negara tersebut merupakan wilayah yang sangat dekat dengan 

Kashmir dan sangat memungkinkan bagi keduanya untuk masuk ke wilayah 

Kashmir terutama Pakistan, yang juga sangat tidak diinginkan oleh negara India. 

Sejak partisi pada tahun 1947 India dan Pakistan beberapa kali terlibat konflik 

perbatasan di wilayah Kashmir. Hal tersebut berakibat pada hilangnya kontrol India 

                                                           
124 Isu Kashmir Dibahas Lagi, Suara Merdeka, diakses dalam http://www.suaramerdeka.com/ 

harian/0406/28/int04.htm (5/01/2017, 08:55 WIB). 
125 M.Finsa Arrahman, Penggunaan Kekuatan Pakistan dan India dalam Mempertahankan Wilayah 

Kashmir Pasca Perang Dingin, Jurnal, Surabaya: Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional, 

Universitas Airlangga, hal. 87. 
126 Jones, 2006, hal. 24 (dalam M.Finsa Arrahman, Penggunaan Kekuatan Pakistan dan India dalam 

Mempertahankan Wilayah Kashmir Pasca Perang Dingin, Jurnal, Surabaya: Program Studi S1 Ilmu 

Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, hal. 87). 

http://www.suaramerdeka.com/%20harian/0406/28/int04.htm
http://www.suaramerdeka.com/%20harian/0406/28/int04.htm
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terhadap sebagian wilayah Kashmir. Meskipun secara praktik Kashmir dikuasai 

oleh tiga negara, India tidak benar-benar secara resmi mengakui legalitas wilayah 

yang diklaim oleh Pakistan dan China.127 Apabila bagian wilayah Kashmir yang 

selama ini telah menjadi kekuasaannya terlepas maka India akan berada diantara 

dua Pakistan dan China yang membatasi pergerakan India. 

3.1.2 Peran Kebijakan Pemukiman Terhadap Integrasi India 

Tahun 2015 lalu Pemerintah India dan Pemerintah Kashmir kembali 

mengadakan dialog yang kemudian melahirkan sebuah pemerintahan koalisi. 

Pemerintah India yang diwakili oleh Perdana Menteri Narendra Modi menggelar 

pertemuan dengan wakil dari pemerintahan Jammu&Kashmir yakni partai DPD 

(People’s Democratic Party) dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan 

Kashmir. Dialog tersebut menghasilkan sebuah “Agenda of Alliance” atau agenda 

aliansi yang ditargetkan khusus untuk menemukan rekonsiliasi nasional di wilayah 

negara bagian Jammu&Kashmir. 

India melalui BJP (Bharatiya Janata Party) sejak Mei 2015 telah mengambil 

alih Pemerintah Kashmir yang juga menjadi momentum kali pertama partai 

nasionalis Hindu berkuasa di negara bagian Jammu & Kashmir.128 Agenda aliansi 

yang melahirkan pemerintahan koalisi antara negara India dan Pemerintah Kashmir 

dengan perwakilan dari BJP serta PDP mengeluarkan suatu program bersama yakni 

                                                           
127 Vidyah Payapo, 2014, Peran PBB dan SAARC dalam Upaya Penyelesaian Konflik Kashmir 

antara India dan Pakistan, Jurnal, Jakarta: Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas 

Falsafah dan Peradaban, Universitas Pramadina, hal 4. 
128 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). 

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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Common Minimum Program.129 Program bersama tersebut berisi tentang reformasi 

tata pemerintahan Kashmir beserta rincian mengenai permasalahan politik, 

keamanan, sosial dan kemanusiaan yang ada di Kashmir. 

Diantara pokok-pokok program bersama tersebut, salah satu pokok yang 

penting dan mendasar adalah pengembalian dan rehabilitasi 350.000 Kashmiri 

Hindu (Kashmiri Pandit) ke lembah Kashmir.130 Sebuah komite pemerintahan 

tingkat tinggi telah dibentuk untuk mengatur pelaksaan Agenda of Alliance yang 

diraih antara BJP-PDP, telah mencapai banyak isu dan menyerahkan dokumen 

laporan pada Kelompok Menteri atau Group of Ministers (GoM) yang berisi cara 

dan sarana untuk mengimplementasikan beberapa bagian dari agenda aliansi.131  

Ketua Menteri Mufti Mohammad Sayeed yang merupakan bagian dari 

Kelompok Menteri (GoM) terdiri dari lima Menteri Kabinet PDP dan BJP yang 

memberi wewenang untuk mengambil tindakan dalam melaksanakan Agenda 

Aliansi, dimana kedua belah pihak telah sepakat sebelum pembentukan 

pemeintahan koalisi di Jammu & Kashmir.132 Agenda Aliansi resmi yang berjumlah 

16 halaman antara BJP (Bharatiya Janata Party)  dan PDP (People’s Democratic 

Party) menyebutkan bahwa Pemerintah India akan mempertahankan ketentuan 

                                                           
129 15 Highlights of PDP-BJP Government Agenda in Jammu and Kashmir, New Delhi: India Today, 

diakses dalam http://indiatoday.intoday.in/story/pdp-bjp-government-jammu-and-kashmir-

common-minimum-programme-afspa-article-370/1/421696.html (10/04/2016, 17:00 WIB) 
130 Summit Hakhoo, BJP-PDP Struggle to Implement Agenda of Alliance, Jammu: The Tribunne 

India, diakses dalam http://www.tribuneindia.com/news/jammu-kashmir/politics/bjp-pdp-struggle-

to-implement-agenda-of-alliance/370282.html (28/04/2017, 10:00 WIB). 
131 Breakthrough in PDP-BJP ‘Agenda of Alliance’, Daily Excelsisor, diakses dalam 

http://www.dailyexcelsior.com/breakthrough-pdp-bjp-agenda-alliance/ (11/11/2016, 10:00 WIB). 
132 Ibid. 

http://indiatoday.intoday.in/story/pdp-bjp-government-jammu-and-kashmir-common-minimum-programme-afspa-article-370/1/421696.html
http://indiatoday.intoday.in/story/pdp-bjp-government-jammu-and-kashmir-common-minimum-programme-afspa-article-370/1/421696.html
http://www.tribuneindia.com/news/jammu-kashmir/politics/bjp-pdp-struggle-to-implement-agenda-of-alliance/370282.html
http://www.tribuneindia.com/news/jammu-kashmir/politics/bjp-pdp-struggle-to-implement-agenda-of-alliance/370282.html
http://www.dailyexcelsior.com/breakthrough-pdp-bjp-agenda-alliance/
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konstitusi yang memperbolehkan Kashmir membuat hukumnya sendiri namun atas 

persetujuan dari New Delhi atau pemerintah pusat di India.133 

 Pemukiman umat Hindu (pandits) yang berlangsung akan menempatkan 

kembali pandits Kashmir di tiga kota baru Jammu &Kashmir. Dengan 

dikembalikannya umat Hindu ke tanah mereka di Kashmir, pemerintah Kashmir 

otomatis akan menjadikan umat Hindu di Kashmir yang merupakan bagian dari 

rakyat Kashmir sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan ataupun 

mengajukan proposal kebijakan. Karena meskipun Kashmir diberikan hak serta 

wewenang dalam menentukan kebijakannya sendiri, Kashmir masih memerlukan 

persetujuan dari pemerintah pusat India di New Delhi. Otoritas Pemerintah India 

atas Kashmir tersebut telah disebutkan dalam Common Minimum Program dari 

Agenda Aliansi yang sudah disetujui dan diresmikan oleh kedua perwakilan 

Pemerintah India dan pemerintah negara bagian Kashmir. 

Hal tersebut menjadi keuntungan bagi India karena dengan wewenang yang 

dimiliki India, Kashmir dapat berada langsung di bawah pemerintah pusat India. 

Semua kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kashmir harus mendapat pengakuan 

oleh Pemerintah India. Dengan itu India dapat mencegah terjadinya disintegrasi 

Kashmir dari India. India akan lebih mudah memantau kondisi internal di Kashmir 

dan melakukan pencegahan apabila isu-isu disintegrasi Kashmir muncul kembali 

ke permukaan. 

 

                                                           
133 India’s Ruling Hindu Party Shares Power in Muslim-Majority Kashmir, Daily Mail: Mail Online, 

diakses dalam http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2974070/Indias-ruling-Hindu-party-

form-coalition-Kashmir.html (17/07/2016, 11:00 WIB). 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2974070/Indias-ruling-Hindu-party-form-coalition-Kashmir.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2974070/Indias-ruling-Hindu-party-form-coalition-Kashmir.html
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3.2 Kontrol Terhadap Kashmir (Self Preservation) 

 Faktor politik kedua yang akan dijelaskan adalah kontrol terhadap Kashmir. 

Sub bab ini menjelaskan tentang pentingnya bagi India untuk mengontrol wilayah 

negara bagian Kashmir dari ancaman internal maupun eksternal, yang mana hal 

tersebut merupakan bentuk dari pertahanan diri (self preservation) sebuah negara. 

Selanjutnya akan dijelaskan pula apa saja ancaman internal dan eksternal terhadap 

Kashmir. Ancaman internalnya mayoritas berhubungan dengan gerakan 

perlawanan di Kashmir dan ancaman externalnya berasal dari negara-negara yang 

letaknya berdekatan dengan Kashmir, dalam hal ini akan dibahas negara Pakistan 

dan China. 

1.2.1 Urgensi India Dalam Mengontrol Wilayah Kashmir  

Pertahanan diri (self-preservation) diartikan sebagai pertahanan diri negara 

sebagai upaya untuk bertahan hidup agar negara lain ataupun negara yang lebih 

besar tidak merebut hegemoni kekuasaan yang dimiliki. Menurut Kenneth Waltz 

self-preservation adalah elemen yang dimiliki negara untuk mencapai 

tujuan/kepentingannya.134 Elemen tersebut dimaksudkan sebagai kemampuan 

sebuah negara untuk mengelola 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. 

                                                           
134 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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Bagi India wilayah Jammu-Kashmir merupakan unsur yang begitu penting 

bagi kemerdekaan, keutuhan wilayah dan eksistensinya. Kashmir adalah integral 

yang harus dijaga dan dikontrol dalam rangka menjaga wilayahnya dari 

pencaplokan oleh negara lain. India pernah mengalami disintegrasi di masa lalu saat 

Pakistan memutuskan untuk memisahkan diri dan merdeka dari India. Oleh karena 

itu India berusaha untuk mencegah kembali negaranya dari disintegrasi. 

Selama ini Kashmir telah dikenal dunia internasional sebagai wilayah yang 

menjadi sumber konflik 2 negara yakni India dan Pakistan. Wilayah Kashmir 

terletak di dataran tinggi di antara India dan Pakistan sehingga bisa dipantau dengan 

mudah. Hal tersebut sangat penting bagi sistem pertahanan dan keamanan sehinga 

apabila Kashmir jatuh ke tangan Pakistan, India akan berada di posisi yang sangat 

sulit. Tidak hanya potensi jatuhnya Kashmir ke tangan Pakistan yang diangap 

sebagai ancaman bagi India. Namun juga ketika Kashmir berdiri sebagai negara 

merdeka, Kashmir akan menjadi sangat rawan bagi India karena akan 

memposisikan India diantara 3 negara Islam yakni Pakistan, Kashmir dan 

Bangladesh.135 Pakistan adalah negara Islam dan sejak tahun 1985 Bangladesh juga 

mendeklarasikan diri sebagai dengara Islam. Berdirinya 3 negara Islam di sekitar 

India tersebut akan berpotensi sebagai ancaman terhadap prinsip sekulerisme yang 

telah dianut Pemerintah India selama ini.136 

Terpisahnya India dan Pakistan menjadi momentum awal Pakistan berusaha 

merebut Kashmir dari India karena faktor agama dan ideology yang sama. 

                                                           
135 Lely Widyawati, Op., Cit., hal. 29. 
136 Ibid. 
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Kemudian muncul gerakan-gerakan di Kashmir untuk menjadi negara independen 

dan memisahkan diri dari India.Kebijakan yang dikeluarkan oleh India 

memungkinkan India untuk mengontrol Kashmir secara langsung dan mengurangi 

resiko terjadinya konflik ataupun pemberontakan dari Kashmir.  

Kashmir sendiri bagi India adalah makna dalam mempertahankan kesatuan 

nasional negara India, keberadaan paham sekularisme, peninggalan sejarah dan 

budaya, serta simbol dari dominasi India di Asia Selatan.137 Kashmir dianggap 

sebagai lambang dari kesatuan nasional India, sebab lepasnya Kashmir dapat 

mendorong disintegrasi wilayah India untuk kedua kalinya setelah berpisahnya 

Pakistan dari India. Adanya disintegrasi wilayah Kashmir dari India tersebut akan 

mengancam tujuan negara federasi India yang selama ini dikenal demokratis, multi-

etnis dan juga sekuler. 

Setelah partisi India Pakistan, pada awalnya Kashmir memutuskan untuk 

tetap independen dan menolak untuk bergabung baik ke India maupun Pakistan.138 

Namun kemudian terjadi pemberontakan dan invasi yang hingga menyebabkan 

rakyat Kashmir mendesak Pemerintah Kashmir untuk menyetujui aksesi Kashmir 

ke India. Pakistan yang merasa bahwa Kashmir seharusnya menjadi wilayahnya 

pun mengklaim bahwa India telah membendung keinginan rakyat Kashmir yang 

ingin bergabung dengan Pakistan.139 

                                                           
137 Lihat Lely Widyawati, Op. Cit., hal. 7. 
138 Penggunaan Kekuatan Pakistan dan India – Wilayah Kashmir Pasca Peran Dingin, diakses 

dalam https://www.risalahedukasi.com/penggunaan-kekuatan-pakistan-dan-india-wilayah-

kashmir-pasca-perang-dingin/ (14/12/2016, 16:30 WIB). 
139 Ibid. 

https://www.risalahedukasi.com/penggunaan-kekuatan-pakistan-dan-india-wilayah-kashmir-pasca-perang-dingin/
https://www.risalahedukasi.com/penggunaan-kekuatan-pakistan-dan-india-wilayah-kashmir-pasca-perang-dingin/
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Bersamaan dengan hal tersebut, Pakistan yang merasa tidak puas atas aksesi 

Kashmir ke wilayah India juga tidak mengakui keabsahan dokumen aksesi yang 

menyatakan bahwa Kashmir setuju untuk menjadi bagian dari negara India. Namun 

terlepas dari hal itu, India menempatkan hukum dan militernya di wilayah 

Kashmir.140 Setelah beberapa tahun kemudian India memberikan Kashmir status 

khusus yang dicantumkan dalam perjanjian Delhi (Delhi Agreement) pasal 370 

pada Juli 1952.141 Dalam perjanjian tersebut India memperbolehkan Kashmir 

memiliki dua bendera yakni benderanya sendiri dan bendera India sebagai bendera 

utama. 

3.2.2 Ancaman Internal dan External Kashmir 

 Ancaman-ancaman terhadap wilayah Kashmir dibagi menjadi 2, yakni 

ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal terhadap wilayah 

Kashmir berupa gerakan-gerakan perlawanan yang muncul pasca berpisahnya India 

dan Pakistan tahun 1947. Sedangkan ancaman eksternal berasal dari negara-negara 

yang letaknya berdekatan dengan Kashmir, seperti Pakistan dan China. 

3.2.2.1 Ancaman Internal: Munculnya Gerakan Pelawanan di Kashmir 

Masyarakat Kashmir merupakan masyarakat yang memiliki sifat multi-

etnis. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Kashmir sendiri terdiri dari beberapa 

agama, bahasa, adat serta kebudayaan yang berbeda. Sebab itulah wilayah Kashmir 

                                                           
140 M. Finsa Arrahman, Op, Cit, hal. 87. 
141 Delhi Agreement, 1952, SATP: South Asia Terrorism Portal, diakses dalam 

http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/documents/papers/delhi_agreement_195

2.htm (12/12/2016, 15:30 WIB). 

http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/documents/papers/delhi_agreement_1952.htm
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/documents/papers/delhi_agreement_1952.htm
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mengalami persoalan terkait dengan adanya masalah multilevel minoritas karena 

keberadaan masyarakat yang multi-etnis. Beberapa kelompok masyarakat adalah 

minoritas secara nasional, tapi juga merupakan mayoritas di wilayah tertentu.142 

Drysdale berpendapat: 

“Jammu dan Kashmir merupakan wilayah yang menjadi tempat inkubasi 

dua perkembangan agama besar, yakni Hindu dan Islam. Perkembangan 

agama Hindu tidak dapat terpisahkan dari peradaban identitas nasional 

India, sedangkah kehadiran Islam merupakan dampak dari berkuasanya 

dinasti Mamluk selama 3 abad … Jammu dan Kashmir sebagai negara 

bagian India dan memiliki tiga wilayah utama, yakni Jammu, Ladakh dan 

Kashmir, telah menunjukkan perilaku diskriminatif dalam integrasi 

wilayah masing-masing. Jammu memiliki lebih banyak penduduk 

beragama Hindu dan Ladakh dengan penduduk beragama Buddha 

diperlakukan lebih baik daripada penduduk Muslim di wilayah Kashmir. 

Dalam konteks tersebut terlihat bahwa terdapat semacam kompetisi 

agama, yang secara sosiologis, politik dan ekonomi memungkinkan untuk 

dijadikan sebagai variabel konflik.”143 

 Drysdale menambahkan “…titik lemah dari sebuah daerah irisan seperti 

Kashmir tidak bisa dilepaskan dari rezim kolonial Inggris yang cenderung 

membuat pemisahan wilayah secara artifisial, tanpa memperhatikan faktor etnis 

dan kondisi sosial-budaya sebelumnya”.144 

Muslim Kashmir termasuk minoritas dalam lingkup federasi India namun 

dalam lingkup “negara bagian” Kashmir sendiri, muslim di Kashmir merupakan 

mayoritas. Masalah multilevel minoritas tersebut yang seringkali menimbulkan 

konflik dan perselisihan antar agama yang semakin mempersulit terselesaikannya 

konflik Kashmir. Pemerintah India yang bersikap diskriminatif terhadap 

                                                           
142 Lely Widyawati, Op., Cit.,, hal. 22. 
143 Drysdale, 1989, Political Geography in North Africa, South Asia and Middle East, New York: 

Princeton, hal. 54. (dalam Lely Widyawati, 2010, Strategi India dalam Mempertahankan Kashmir 

Sebagai Wilayah Intergralnya, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 22.) 
144 Ibid. 
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masyarakat muslim Kashmir memicu timbulnya rasa tertindas hingga 

memunculkan kelompok-kelompok militan yang aktif melakukan pemberontakan 

terhadap India. Dengan latar belakang kepentingan akan Kashmir, Pakistan ikut 

terlibat dalam memberi dukungan kelompok-kelompok militant tersebut.145  

Pada dasarnya gerakan perlawanan di Kashmir muncul karena rasa 

ketidakpuasan rakyat Kashmir pada Pemerintah India. Ketidakmampuan 

pemerintah pusat dalam menampung aspirasi rakyat Kashmir memicu timbulnya 

rasa diskriminasi yang kemudian memunculkan tindakan pemberontakan dan 

keinginan untuk lepas dari India.146 Upaya-upaya politik yang dikerahkan rakyat 

Kashmir selalu dipandang sebagai pelanggaran peraturan, terorisme atau 

fundamentalis Islam, akibatnya kebijakan represif India menjadi hal biasa. 

Penyebab utama kebijakan represif India ialah rakyat Kashmir itu sendiri, yang 

mayoritas merupakan Muslim yang cenderung memberontak.147 

Gerakan perlawanan di Kashmir semakin berkembang dan menyebar karena 

beberapa isu yakni permasalahan sosial, ekonomi dan politik. Rakyat Kashmir 

menganggap India melakukan diskriminasi dalam segi ekonomi dan pembangunan 

sehingga Kashmir menjadi negara bagian India yang tertinggal dibandingkan yang 

lain. Dalam isu sosial, permasalahan yang menjadi sorotan adalah nihilnya upaya 

                                                           
145 US Law Makers Told, Pakistan Supporting Terrorist Groups in Kashmir, The Indian Express, 

diakses dalam http://indianexpress.com/article/world/world-news/pakistan-supporting-terrorist-

groups-in-kashmir-us-law-makers-told-2912698/ (19/10/2017, 17:00 WIB). 
146 David Devadas, Discrimination, Disillusionment: What Drives Kashmir Youths to Militancy?, 

Firstpost (April 25, 2016), diakses dalam http://www.firstpost.com/india/jammu-and-kashmir-

militancy-pdp-bjp-teargas-2746828.html (19/10/2017, 17:00 WIB). 
147 UCDP: Upsala Conflict Data Program, Department of Peace and Conflict Research, diakses 

dalam http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=74&regionSelect=6-Central_and_ 
Southern_Asia (12/09/2016, 20:30 WIB). 

http://indianexpress.com/article/world/world-news/pakistan-supporting-terrorist-groups-in-kashmir-us-law-makers-told-2912698/
http://indianexpress.com/article/world/world-news/pakistan-supporting-terrorist-groups-in-kashmir-us-law-makers-told-2912698/
http://www.firstpost.com/india/jammu-and-kashmir-militancy-pdp-bjp-teargas-2746828.html
http://www.firstpost.com/india/jammu-and-kashmir-militancy-pdp-bjp-teargas-2746828.html
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=74&regionSelect=6-Central_and_%20Southern_Asia
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=74&regionSelect=6-Central_and_%20Southern_Asia


63 

 

India untuk mengembangkan budaya dan bahasa yang terdapat di Kashmir sehingga 

hampir mengalami kepunahan. Sedangkan dalam politik, permasalahan yang 

muncul adalah kecilnya kesempatan bagi pemilu yang jujur dan adil. Hal tersebut 

menyebabkan pemerintahan tidak berjalan secara efisien sehingga menumbuhkan 

perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan. 

India selalu melakukan tindakan peredaman yang cenderung melalui 

kekerasan pada rakyat Kashmir khususnya di masa pemerintahan nasionalis Hindu 

yang diwakili oleh BJP (Bharatiya Janata Party).148 Sikap represif India terhadap 

rakyat Kashmir tersebutlah yang mengakibatkan semakin kuatnya desakan Kashmir 

untuk lepas dari India. Keinginan untuk lepas dari India tersebut kemudian 

melahirkan gerakan-gerakan pemberontakan bersenjata di tengah masyarakat 

Kashmir pada awal tahun 1980.149 

Itah Mutiara dalam bukunya yang berjudul Dilema Masyarakat Kashmir 

dalam Kerangka Hubungan India-Pakistan membagi kelompok-kelompok 

pemberontak Kashmir atas 3 kelompok, yaitu:150 

1. Kelompok berkeinginan merdeka terutama kelompok JKFL (Jammu-

Kashmir Liberation Front), yang berupaya mendirikan negara merdeka 

di bawah pemerintahan sekuler dan mengembalikan keadaan Kashmir 

seperti sebelum tahun 1947. Kelompok ini bertujuan untuk 

membangkitkan nasionalisme dan Islam. 

                                                           
148 Chairul Aftah, Study Tentang Posisi Kashmir dalam Hubungan India-Pakistan, Samarinda: Studi 

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, hal. 19. 
149 Ibid. 
150 Ita Mutiara, 2006, Dilema Masyarakat Kashmir dalam Kerangka Hubungan India-Pakistan, 

Volume 1, Mozaik, hal.7. 
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2. Kelompok berkeinginan bergabung dengan Pakistan atau merupakan 

bagian dari negara muslim Pakistan, yang pro terhadap Pakistan dan 

memiliki kaitan erat dengan Jama’at Islamiyat Pakistan. (Termasuk di 

antaranya: Hizb-ul Mujahideen, Al-jehad, Al Baraq, Ikhwan Ul-

Musalmeen dan Al Umar Mujahideen. 

3. Kelompok yang secara eksplisit Pro-Pakistan, yaitu Jammu and 

Kashmir People’s League. 

Selain tiga kelompok tersebut, terdapat kelompok yang menghendaki status 

quo di Kashmir, yakni menginginkan Kashmir berada dalam kondisi yang ada 

sekarang yaitu 2/3 wilayah India dan 1/3 wilayah Pakistan. Kelompok-kelompok 

tersebut melakukan aksi pemberontakan lewat terror terhadap Pemerintah India 

seperti penculikan politikus dan penduduk sipil bahkan hingga pembunuhan. 

Tindakan mereka bertujuan supaya Pemerintah India membebaskan anggota 

pemberontak lain yang ditawan, selain itu juga untuk mengumpulkan uang yang 

digunakan mendanai aktivitas perlawanan mereka. Di saat yang bersamaan 

Pakistan memandang Kashmir sebagai simbol perlindungan terhadap hak-hak 

kaum muslim sehingga Pakistan memberikan dukungan pada kelompok militan 

tersebut.151  

Bentuk dukungan yang diberikan antara lain dengan dukungan politik, 

diplomatik dan moral yang juga mendukung lewat pendanaan keuangan, pelatihan, 

serta alat dan senjata militer.152 Pemerintah India yang menganggap keberadaan 

                                                           
151 Lihat Suryani Indriastuti, Op. Cit., hal. 913. 
152 Lihat Lely Widyawati, Op. Cit., hal. 54. 
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kelompok-kelompok tersebut sebagai ancaman pun meningkatkan kekuatan 

militernya di wilayah Kashmir dan daerah perbatasan.  

Di sisi lain, minoritas Hindu yang telah tinggal di Kashmir sejak lama serta 

penguasa Hindu yang menginginkan status quo dalam pemerintahan Kashmir tidak 

menginginkan adanya gerakan separatisme di Kashmir. Perbedaan dalam tuntutan 

rakyat tersebut semakin meningkatkan ekalasi konflik sehingga rakyat Kashmir 

terpecah. Kelompok-kelompok separatis yang ada pun semakin berkembang dan 

menyebar di seluruh wilayah Kashmir, menimbulkan permasalahan-permasalahan 

yang menjadi ancaman bagi India yang tetap menginginkan Kashmir sebagai 

bagian integral dari federasi negaranya. 

3.2.2.2 Ancaman Eksternal: Pakistan dan China 

Sejak partisi India dan Pakistan pada tahun 1947, Pakistan terus menerus 

berusaha untuk mendapatkan wilayah Kashmir terlepas adanya instrumen aksesi 

yang menyatakan bahwa Kashmir telah secara resmi menjadi bagian dari negara 

federasi India.153 Pakistan memandang Kashmir sebagai wilayahnya karena aspek 

ideologi dan agama serta sejarah Islam. Pakistan mengklaim bahwa negaranya ingin 

melindungi hak-hak kaum muslim yang dikesampingkan India dalam 

pemerintahannya. 

Hal tersebut menyebabkan Pakistan memberikan dukungan pada aksi-aksi 

pemberontakan dan terrorisme kepada kelompok militan di Kashmir yang 

                                                           
153 Kashmir: Legal Documents: Instrument of Accession – Instrumen of Accession executed by 

Maharajah Hari Singh on October 26, 1947, Jammu-Kashmir, diakses dalam http://www.jammu-

kashmir.com/documents/instrument_of_accession.html (10/10/2016, 12:00 WIB). 

http://www.jammu-kashmir.com/documents/instrument_of_accession.html
http://www.jammu-kashmir.com/documents/instrument_of_accession.html
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menentang pemerintahan India. Sejak awal kemerdekaannya dari India, Pakistan 

telah mengupayakan untuk memiliki wewenang atas wilayah Kashmir. Setelah 

diadakannya Line of Control pada tahun 1965, sebagian besar wilayah dataran 

tinggi Gilgit-Baltistan serta sebagian kecil wilayah Jammu-Kashmir berhasil 

diduduki dan menjadi wilayah kekuasaan Pakistan. 154 

Meskipun Pakistan telah berhasil menduduki wilayah-wilayah tersebut, 

Pakistan masih merasa kurang puas mengingat wilayah Jammu-Kashmir yang 

dikuasai India (India over Kashmir) memiliki potensi geopolitik yang sangat 

banyak bagi negara Pakistan. Apabila Pakistan memiliki wilayah tersebut, Pakistan 

akan mendapat heartland advantage berupa wilayah strategis, sumber daya air, 

sumber daya hutan serta populasi muslim.155 Terdapat enam sungai di Kashmir 

yang mengalir melewati Pakistan, namun lima sungai tersebut berada di wilayah 

India over Kashmir sedangkan sungai utama yakni sungai Indus bersumber dari 

Tibet yang kemudian mengalir melewati Kashmir lalu Pakistan. India dan Pakistan 

terlibat beberapa konflik yang melibatkan permasalahan terhadap sumber daya air 

ini karena kedua negara ingin mengeksploitasi sumber daya air di wilayah Jammu-

Kashmir. 

 

 

 

 

                                                           
154 M. Finsa Arrahman, Op, Cit., hal. 87. 
155 Azrul Azlan Abdul Rahman, et, al, Konflik Air di Wilayah Kashmir Antara India dan Pakistan 

Berdasarkan Perspektif Geo-Ekonomi, Idealogy Journal Vol. 2 2017, Issue 2, hal. 139. 
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Gambar 3.1 Aliran Sungai di Kashmir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Aljazeera156 

 

Sumber daya air yang sebagian besar dimiliki oleh wilayah India over 

Kashmir telah mendukung tanah Kashmir yang subur dan juga hutannya.157 Potensi 

tersebutlah yang diinginkan Pakistan karena dengan hal itu perekonomian Pakistan 

memiliki potensi untuk meningkat. Selain Pakistan, China yang juga merupakan 

salah satu negara yang memiliki porsi kecil atas wilayah Kashmir yakni wilayah 

Aksai Chin di Timur Laut Kashmir. Hal tersebut dapat menjadi ancaman ketika isu 

Kashmir yang menuntut kemerdekaan semakin meningkat. Posisi strategis Kashmir 

yang dikelilingi oleh negara-negara besar membuat wilayah tersebut terancam 

disintegrasi. Namun diantara negara-negara tetangga India, Pakistan merupakan 

                                                           
156 Kashmir and the Politics of Water, Aljazeera, diakes dalam 

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

992.html (19/10/2016, 13:00 WIB). 
157 Finsa Arrahman, Op., Cit. 

http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/kashmirtheforgottenconflict/2011/07/20117812154478992.html
http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/kashmirtheforgottenconflict/2011/07/20117812154478992.html
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negara yang paling berkesempatan dalam mencapai kepentingan nasionalnya 

melalui keterlibatan kembali dalam isu Kashmir.  

Dukungan masyarakat dalam negeri Pakistan dan masyarakat Kashmir 

menjadi potensi pertama bagi Pakistan untuk kembali terlibat dalam isu Kashmir. 

Dukungan masyarakat Pakistan melegitimasi kebijakan Pemerintah Pakistan untuk 

menyatakan dukungannya pada penyelesaian isu Kashmir. Potensi kedua adalah 

persamaan identitas. Pada dasarnya masyarakat Pakistan dan Kashmir memiliki 

kesamaan identitas Islam. Pakistan memiliki persamaan identitas baik dengan 

mayoritas masyarakat Kashmir maupun militansi. Potensi ini dikembangkan 

melalui dukungan dengan menekankan pada eksistensi keterikatan antara Pakistan 

dengan masyarakat  India over Kashmir. 

3.2.3 Peran Kebijakan Pemukiman Terhadap Kontrol Kashmir 

Kebijakan India dalam Agenda Aliansi telah menyebutkan bahwa 

Pemerintah India akan mempertahankan ketentuan konstitusi yang 

memperbolehkan Kashmir membuat hukumnya sendiri namun atas persetujuan dari 

New Delhi atau pemerintah pusat di India.158 Selain itu India juga memegang 

kekuasaan atas Pemerintah Kashmir. Pemerintahan koalisi yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah India dan Pemerintah negara bagian Kashmir mengijinkan adanya 

                                                           
158 India’s Ruling Hindu Party Shares Power in Muslim-Majority Kashmir, Daily Mail: Mail Online, 

diakses dalam http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2974070/Indias-ruling-Hindu-party-

form-coalition-Kashmir.html (17/07/2016, 11:00 WIB). 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2974070/Indias-ruling-Hindu-party-form-coalition-Kashmir.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2974070/Indias-ruling-Hindu-party-form-coalition-Kashmir.html
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hukum ketat yang memberikan India wewenang untuk menurunkan pasukan dalam 

rangka mengatasi kelompok-kelompok bersenjata di Kashmir.159 

Berdasarkan pada wewenang dan kekuasaan tersebut, India dapat mengatasi 

kelompok-kelompok separatis semakin berkembang dan menyebar di seluruh 

wilayah Kashmir dengan pendekatan persuasif maupun militer. Kelompok-

kelompok tersebut menuntut pembebasan Kashmir yang ingin merdeka atau 

bergabung dengan negara Pakistan sehingga menjadi ancaman bagi India yang tetap 

menginginkan Kashmir sebagai bagian integral dari federasi negaranya. 

Kebijakan pemukiman umat Hindu yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri 

India Narendra Modi melalui partai nasionalis Hindu BJP (Bharatiya Janata Party) 

dapat menjadi solusi yang dipertimbangkan dan memberi India banyak peluang 

untuk mengontrol Kashmir. Pemerintah India memiliki hak untuk mengadakan 

aktivitas militer ataupun dialog dengan kelompok-kelompok separatis Kashmir 

apabila terdapat permasalahan serta pemberontakan yang menuntut Kashmir 

merdeka kembali mencuat. Pemerintah India bersamaan dengan pemerintah 

Kashmir mempunyai wewenang untuk mengontrol Kashmir. Selain itu, dengan 

mempunyai kontrol terhadap Kashmir India dapat mencegah adanya intervensi 

Pakistan ataupun negara tetangga lainnya yang memiliki keinginan serta 

pergerakan yang menjadi ancaman Kashmir dan gagalnya kedaulatan India sebagai 

negara yang mengontrol Kashmir secara legal. 

 

                                                           
159 India’s Ruling Hindu Party Shares Power in Muslim-Majority Kashmir, Daily Mail: Mail Online, 

diakses dalam http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2974070/Indias-ruling-Hindu-party-

form-coalition-Kashmir.html (17/07/2016, 11:00 WIB). 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2974070/Indias-ruling-Hindu-party-form-coalition-Kashmir.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-2974070/Indias-ruling-Hindu-party-form-coalition-Kashmir.html
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3.3 Optimalisasi Potensi Militer India (Military Security) 

  Faktor politik ketiga yang akan dijelaskan adalah optimalisasi 

potensi militer India. Sub bab ini berbicara mengenai keamanan militer (military 

security) India dalam lingkup wilayah Kashmir dan pentingnya pengembangan 

militer untuk menjadi lebih kuat. Kemudian akan dijelaskan pula urgensi wilayah 

Kashmir yang strategis dan unggul bagi peningkatan militer India di Kashmir. 

Melalui agenda aliansi yang terbentuk dari pemerintahan koalisi India dan Kashmir, 

terbentuk kebijakan pemukiman umat Hindu di Kashmir yang mana dalam 

kebijakan tersebut India mendapatkan wewenang untuk meningkatkan militer di 

Kashmir. 

3.3.1 Urgensi Kashmir Bagi Peningkatan Kekuatan Militer India di Kashmir  

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 

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.  

Letak geografis dimiliki Kashmir karena berbatasan langsung dengan beberapa 

negara besar. Batas-batas negara bagian Jammu-Kashmir yakni sebelah utara 
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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.160 

Gambar 3.2 Batas-Batas Wilayah Kashmir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Quora.com161 

 

Letak geografis Kashmir yang sangat strategis tersebut juga termasuk  

faktor penting bagi kepentingan politik negara-negara di sekitarnya.162 Menurut 

                                                           
160 Lely Widyawati, Op, Cit., hal. 21. 
161 What Exactly Constitues the POK (Pakistan Occupied Kashmir) and CO (China Occupied 

Kashmir) Along the India/Pakistan/China Border?, Quora, Diakses dalam 

https://www.quora.com/What-exactly-constitutes-the-POK-Pakistan-Occupied-Kashmir-and-CO-

China-Occupied-Kashmir-along-the-India-Pakistan-China-border (12/12/2016, 15:00 WIB). 
162 Lihat Lely Widyawati, Op., Cit., hal. 55. 

https://www.quora.com/What-exactly-constitutes-the-POK-Pakistan-Occupied-Kashmir-and-CO-China-Occupied-Kashmir-along-the-India-Pakistan-China-border
https://www.quora.com/What-exactly-constitutes-the-POK-Pakistan-Occupied-Kashmir-and-CO-China-Occupied-Kashmir-along-the-India-Pakistan-China-border
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Morgenthau, bentangan wilayah merupakan sumber kekuatan besar yang 

permanen, yang hingga saat ini menghalangi usaha penaklukan secara militer dari 

luar.163 Oleh karena itu sejak Kashmir menjadi lahan sengketa oleh India dan 

Pakistan pasca pemisahan kedua negara, India berusaha meluncurkan strategi-

strategi untuk mendapatkan Kashmir kembali. 

 Posisi strategis Kashmir itulah yang akan memberi keuntungan India karena 

Kashmir adalah posisi strategis untuk mengembangkan instrument militer yang 

kuat. Melalui kebijakan pemukiman umat Hindu di Kashmir, pemerintah India akan 

secara langsung terlibat dalam pemerintahan di Kashmir. Hal tersebut kemudian 

memungkinkan India memiliki akses terhadap wilayah strategis yang ada di 

Kashmir. Salah satu kepentingan India terhadap Kashmir adalah wilayahnya yang 

sangat 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. 

Posisi geografis Kashmir yang strategis juga memicu India menjadi lokasi 

pengembangan kekuatan militer yang menguntungkan bagi India. Topografi 

pegunungan yang dimiliki Kashmir juga merupakan poin penting yang menjadi 

alasan mengapa wilayah Kashmir patut dipandang sebagai wilayah yang 

menguntungkan sebagai basis militer. 

 Sejak partisi, kebijakan negara India dan Pakistan menekankan pada militer 

terutama nuklir.164 Konflik Kashmir tidak terlepas dari hubungan militer antara 

                                                           
163 Hans J. Morgenthau, Op., Cit., hal. 136. 
164 Politik Nuklir Pakistan, India dan AS, diakses dalam http://www.dw.com/id/politik-nuklir-

pakistan-india-dan-as/a-2932414 (12/12/2016, 14:30 WIB). 

http://www.dw.com/id/politik-nuklir-pakistan-india-dan-as/a-2932414
http://www.dw.com/id/politik-nuklir-pakistan-india-dan-as/a-2932414
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India dan Pakistan yang penuh persaingan. Menurut pendekatan keamanan secara 

tradisional National Security adalah suatu bentuk sistem pertahanan nasional yang 

mana kekuatan militer menjadi basis utama dalam menciptakan keamanan 

Nasional. Dalam wilayah perspektif klasik pendekatan-pendekatan yang 

berhubungan dengan aspek militer masih memiliki pengaruh yang sangat kuat 

terhadap terciptanya suatu keamanan nasional. Oleh Karena itu India dan Pakistan 

beranggapan bahwa apabila wilayah Kashmir dikuasai oleh salah satu pihak maka 

national security mereka akan terancam dan kedua negara baik India maupun 

Pakistan merasa bahwa kedaulatan mereka akan tergangu. Dengan demikian 

mereka (India-Pakistan) akan sekuat tenaga untuk bisa menguasai wilayah 

Kashmir. 

Sebagai negara besar yang memiliki hegemoni di kawasan Asia Selatan, 

India memiliki pengaruh besar baik dalam bidang politik, ekonomi maupun militer. 

Pengembangan kekuatan militer india tidak hanya terjadi dalam bidang 

konvensional namun juga mencapai non-konvensional seperti teknologi senjata 

nuklir.  India memiliki kekuatan militer konvensional yang disebut Angkatan 

Bersenjata India (Indian Armed Forces).165 Selain itu Angkatan Bersenjata India 

didukung oleh Coast Guard dan organisasi paramiliter seperti Assam Rifles 

(Pasukan Senapan Assam), dan Special Frontier Force serta berbagai institusi 

angkatan lainnya seperti Komando Pasukan Strategis India, Komando Andaman 

dan Nikobar serta Staf Pertahanan Terintegrasi.166 India memiliki kekuatan lebih 

                                                           
165 Indian Military, Global Security, diakses dalam 

https://www.globalsecurity.org/military/world/india/  (12/12/2016, 14:30 WIB). 
166 India – Introduction, Global Security, diakses dalam 

https://www.globalsecurity.org/military/world/india/intro.htm (12/12/2016, 14:30 WIB). 

https://www.globalsecurity.org/military/world/india/
https://www.globalsecurity.org/military/world/india/intro.htm
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dari 1,4 juta personil aktif, sehingga militer India menjadi kekuatan militer 10 

terbesar di dunia dan memiliki tentara sukarelawan terbesar di dunia.167 Angkatan 

Bersenjata India (Indian Armed Forces) sendiri terdiri dari tiga cabang yaitu 

Angkatan Darat India, Angkatan Laut India dan Angkatan Udara India.168 Angkatan 

Darat India (Bharatiya Thalsena, भारतीय थाले्सना) merupakan cabang berbasis darat 

dan komponen terbesar Angkatan Bersenjata India.  Angkatan Darat India di 

Kashmir terdiri dari kurang lebih 1 juta tentara, menjadi salah satu angkatan darat 

dengan jumlah personel terbanyak di dunia.169 

Beberapa perang yang terjadi antara India dan Pakistan pasca berpisahnya 

kedua negara menyebabkan ketidakstabilan tidak hanya bagi negara India namun 

juga negara Pakistan. Kondisi tersebut membuat kedua negara terlibat dalam 

pengembangan kekuatan militer mereka, termasuk kekuatan nuklir. Pengembangan 

teknologi senjata nuklir India sudah berlangsung beberapa waktu pasca 

kemerdekaannya di tahun 1947, yang kemudian berkembang pesat pada tahun 1964 

ketika india mengalami kekalahan perang dengan cina terkait perebutan wilayah 

perbatasan.170 Kemudian India secara resmi termasuk sebagai tenaga dengan 

kekuatan nuklir pada tahun 1974, hingga hal tersebut dianggap sebagai ancaman 

oleh Pakistan dan membuat kedua negara berlomba untuk saling memperkuat 
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senjata nuklir mereka.171 Daerah-daerah di India yang difasilitasi oleh 

pengembangan nuklir tersebar di beberapa kota India. Salah satu daerah yang 

menjadi tempat untuk mengembangkan teknologi senjata nuklir tersebut adalah 

Srinagar dan Gulmarg, yang mana keduanya berada di negara bagian Jammu & 

Kashmir.172 

3.3.2 Militer India di Kashmir 

 Pasca perang India-Pakistan pada tahun 1971 dan Perjanjian Shimla pada 

tahun 1972, Line of Control (LoC) yang mana sebelumnya dikenal sebagai cease-

fire Line (CFL) kemudian disepakati sebagai garis batas.173 Garis ini membagi 

wilayah Jammu-Kashmir menjadi 2 bagian kekuasaan India dan Pakistan.174 

Permasalahan militer sering terjadi di kawasan tersebut. Isu militer yang signifikan 

mulai mencuat di Kashmir ketika Pakistan melakukan propaganda terhadap jumlah 

tentara India di garis batas India Over Kashmir.175 Pakistan seringkali mengatakan 

bahwa jumlah pasukan militer India yang ditempatkan di Kashmir mencapai 

500.000 hingga klaim tersebut secara tidak langsung diterima secara internasional. 

Namun pernyataan Pakistan tersebut kemudian berubah ketika India tidak 

memberikan respon yang signifikan. Pakistan kembali mengklaim bahwa jumlah 
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tentara India yang berada di wilayah Jammu-Kashmir mencapai 600.000 

pasukan.176 

 Sejak tahun 1989 daerah Kashmir yang dikuasai India telah mengalami 

terorisme oleh militan Muslim dan juga pemberontakan karena ketidakpuasan 

terhadap Pemerintah India. Mereka beberapa kali menyelinap melintasi perbatasan 

dari Pakistan untuk mencoba merongrong kendali India atas Kashmir.177 Kemudian 

terjadi penembakan artileri lintas batas oleh unit militer Pakistan sehingga 

menyebabkan banyak korban jiwa dari unit militer India, kerusakan properti dan 

ketegangan di wilayah perbatasan India Over Kashmir.178 

Pada tahun 2016 India menempatkan sebanyak 1 juta personel pasukan 

tentara di wilayah Kashmir yang tersebar di beberapa wilayah khususnya 

perbatasan (Line of Control).179 Tentara India di Kashmir dibagi menjadi 5 bagian 

tentara regional yakni yang bertempat di Utara, Selatan, Timur, Barat dan Tengah, 

yang mana berada di wilayah operasional Northern Command yang terdiri dari 

330.000 tentara (dengan 8 divisi dan 11 brigade).180 Peran Northern Command 

sendiri pada dasarnya mencakup penjagaan terhadap wilayah perbatasan di Line of 

Control yang rawan akan konflik. 

Northern Command ditempatkan di Kashmir sejak setelah tahun 1971 dan 

hingga sekarang Northern Command memiliki tanggung jawab atas konflik yang 
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berlangsung di wilayah Siachen serta perbatasan Indo-China di Ladakh.181 Pada 

Juni tahun 1972 Northern Command ditingkatkan di wilayah Udhampur dengan 2 

corps untuk menjaga wilayah Kashmir, namun saat ini kekuatan tersebut bertambah 

menjadi 3 corps.182 Saat ini Northern Command bertugas di wilayah yang paling 

sensitif akan konflik yang mana mencakup keseluruhan Jammu-Kashmir beserta 

bagian yang bersebelahan dengan Punjab dan Pradesh.183 Selain Northern 

Command, terdapat pasukan lain yang saat ini menjaga Jammu-Kashmir yakni 

South Western Command yang berpusat di Jaipur.184 Selain itu juga terdapat 

Western Command yang memiliki basis di Charimandir.185 Western Command juga 

merupakan  komando operasional terbesar di India yang memiliki basis di Delhi.186 

3.3.3 Peran Kebijakan Pemukiman Terhadap Optimalisasi Militer India di 

Kashmir  

Wilayah strategis Kashmir yang terletak di antara negara-negara besar 

memberikan Kashmir keuntungan geopolitik yang kemudian menyebabkan 

Kashmir diperebutkan. Kashmir berbatasan langsung dengan negara-negara 

tersebut yakni dengan sebelah utara berbatasan dengan Rusia dan China, sebelah 

timur berbatasan dengan China Sinkiang dan Tibet, sebelah barat berbatasan 
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dengan Afghanistan dan Pakistan, sebelah selatan berbatasan dengan India.187 

Sebagai wilayah integral India, Kashmir berpeluang sebagai basis militer yang 

sangat strategis bagi negaranya. 

Pasca perang, India berubah menjadi salah satu negara dengan kekuatan 

militer terbesar di dunia. Saat ini India memiliki 1.325.450 personel tentara dan 

1.155.000 personel cadangan.188 Jika ditambah dengan personil paramiliter yang 

berkekuatan 2.288.407 personel (aktif dan cadangan), maka jumlah total tentara 

India berjumlah 4.768.857 personil tentara.189 Dengan adanya akses militer secara 

penuh di Kashmir, tentunya India dapat meningkatkan kesiagaan militernya 

terutama di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti 

Pakistan dan China. Wilayah Jammu & Kashmir yang paling banyak memerlukan 

personel tentara adalah Line of Control, dimana sering terjadi penyerangan 

bersenjata dan penyusupan oleh tentara Pakistan. 

Kebijakan pemukiman umat Hindu di Kashmir merupakan hasil dari 

kerjasama Pemerintah India dan pemerintah negara bagian Kashmir dalam 

pemerintahan koalisi yang ditargetkan khusus dalam urusan pemerintahan Jammu 

& Kashmir. Kebijakan tersebut memungkinkan India memiliki akses terhadap 

wilayah-wilayah strategis Jammu & Kashmir. Kebijakan yang dikeluarkan India 

melalui Agenda of Alliance memungkinkan India untuk menurunkan lebih banyak 
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militer ke daerah-daerah yang membutuhkan keamanan ketat demi berlangsungnya 

perdamaian di wilayah Jammu & Kashmir. 

Tahun lalu, tepatnya 9 September 2016, terjadi penyerangan oleh militer 

India terhadap wilayah yang berbatasan langsung dengan Pakistan di Kashmir. 

Otoritas India menyebut serangan tersebut dilakukan dengan sasaran kelompok 

militant yang berbasis di Pakistan karena India menilai kelompok tersebut sebagai 

ancaman terhadap India Over Kashmir.  

Kementrian Luar Negeri India mengklaim bahwa operasi militer tersebut 

bertujuan untuk menyerang teroris yang ditengarai akan masuk ke wilayah India 

dan serangan tersebut juga bertujuan untuk meredam penyusupan teroris Pakistan 

ke wilayah India.190 Nafees Zakaria, juru bicara dari Foreign Office (FO) Pakistan 

pada November 2016 menyatakan India telah mengerahkan sebanyak lebih dari 1 

juta pasukan militer di wilayah Jammu-Kashmir.191 

 Selain perluasan wewenang untuk menurunkan pasukan militer ke 

lapangan, kebijakan pemukiman Hindu di Kashmir yang merupakan bagian dari 

Agenda Aliansi Pemerintah India dan Kashmir juga berperan dalam pembangunan 

infrastruktur militer di Kashmir. Dalam upaya memperkuat infrastruktur militer di 

sepanjang perbatasan India-China, Pemerintah India mengadakan sebuah rencana 

pembangunan railway. Pemerintah India memulai survey lokasi garis di Bilaspur-

Manali-Leh di Leh di Jammu-Kashmir pada bulan Juni 2017.192  
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Jaringan rel sepanjang 498 KM tersebut akan melewati ketinggian 3.300 M 

yang membuat jalur tersebut sebagai jalur kereta api tertinggi di dunia menyaingi 

jalur kereta Qinghai-Tibet milik China.193 Pengadaan infrastruktur tersebut 

bertujuan menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lain yang seringkali 

terputus akibat salju lebat sehingga memerlukan konektivitas yang memadai dan 

tidak hanya untuk keperluan strategis namun juga kepentingan sosio-ekonomi. 

Proyek ini diharapkan memiliki manfaat ganda yakni pada perkembangan sosio-

ekonomi Leh yang mendorong peluang sekor pariwisata utama di daerah-daerah 

yang dilewati oleh jalur kereta api.194 

Menteri Perkeretaapian India Suresh Prabhu meresmikan survey akhir 

proyek yang didanai oleh Menteri Pertahanan tersebut pada tanggal 27 Juni 2017.195 

Proyek ini melibatkan pembangunan jalur kereta api sepanjang 498 KM melalui 

distrik Bilaspur, Mandi, Kully dan Lahaul-Spiti di Himachal Pradesh dan melewati 

Zoji La, Kargil ke Leh. India berencana untuk merampungkan survey jalur kereta 

api tersebut pada awal 2019 dan melaksanakan pembangunannya pada tahun 

2022.196 
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Gambar 3.3 Proyek Jalur Railway 
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