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Pendahuluan 

Semenjak tahun 2015 Myanmar resmi menjadi negara demokrasi. Berpuluh-puluh tahun 

telah dilewati masyarakat Myanmar di bawah kekuasaan militer sebelum adanya sosok penegak 

demokrasi yaitu Aung San Suu Kyi.  Keberhasilan Myanmar menjadi negara yang demokratis 

dibuktikan dengan terpilihnya Aung San Suu Kyi sebagai kepala pemerintahan tahun 2015 

silam.1 Ini juga merupakan kali pertama bagi Myanmar melakukan pemilu setelah 25 tahun 

lamanya, dan merupakan kali pertama juga bagi partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi 

yaitu National League of Democracy menggulingkan kekuasaan partai Union Solidarity and 

Development Country.2 Komisi pemilihan umum Myanmar mengumumkan bahwa partai 

National league of Democracy berhasil memenangkan 348 kursi parlemen, sedangkan partai 

 
1 Myanmar coup timeline: How did we get here? The Independent. 

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/myanmar-coup-timeline-suu-kyi-history-b1795773.html. Published 

February 2, 2021. Accessed February 5, 2021. 
2 Bilal Ramadhan. Myanmar Gelar Pemilu Pertama dalam 25 Tahun Terakhir. Republika Online. 
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tahun-terakhir. Published November 8, 2015. Accessed February 5, 2021.  



Union Solidarity and Development yang diusung oleh militer hanya memenangkan lebih kurang 

40 kursi parlemen.3 

Hal serupa kembali terjadi pada penghujung tahun 2020, pemilu kedua kalinya diadakan 

kembali di Myanmar. Untuk kedua kalinya pula partai National League of Democracy yang 

dipimpin oleh Aung San Suu Kyi kembali mendapatkan suara terbanyak. Kebijakan yang 

berlaku di Myanmar menyatakan bahwa persyaratan untuk menjalankan pemerintahan 

selanjutnya adalah memenangkan paling sedikit 322 kursi parlemen.4 Partai yang dipimpin oleh 

Aung San Suu Kyi berhasil memenangkan 396 dari 498 kursi parlemen yang tersedia, hal ini 

tentunya menunjukkan kemenangan telak partai NLD.5 Namun, berbeda dengan pemilu 

sebelumnya, pemilu kali ini menuai konflik panas antara partai NLD dengan partai yang diusung 

oleh pihak militer Myanmar. Beberapa isu tentang kecurangan pemilu pun mulai bermunculan. 

Padahal negara-negara yang memiliki hubungan internasional dengan Myanmar yaitu Jepang, 

Singapura, dan India telah lebih dulu memberikan ucapan selamat atas kemenangan partai Aung 

San Suu Kyi.6 Tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021, terjadi kudeta Myanmar yang dipimpin 

oleh Jendral umum militer Myanmar yaitu Ming Aung Hlaing. Sebelumnya pada tanggal 26 

Januari 2021, juru bicara militer Myanmar, Zaw Min Tun telah memperingatkan bahwa pihak 

militer akan mengambil suatu tindakan yang secara tidak langsung mengisyaratkan akan terjadi 

kudeta, namun peringatan ini hanya diabaikan oleh pihak National League of Democracy.7 Saat 

ini militer Myanmar pun berhasil menguasai negara dan menahan Aung San Suu Kyi serta para 

pejabat lainnya, penahanan ini dilakukan dengan cara penggerebekkan dini hari di kediaman 

Aung San Suu Kyi dan para pejabat senior lainnya. 

Peristiwa kudeta Myanmar ini berhasil menarik perhatian negara-negara lain di dunia. 

Berbagai berita dengan sudut pandang yang berbeda mulai bermunculan mengenai kudeta di 

Myanmar. Oleh karena itu, penulis ingin membahas lebih dalam mengenai dampak buruk dari 

peristiwa yang bukan merupakan kali pertama terjadi di Myanmar. 

Kondisi Myanmar Pra dan Pasca Kudeta 

1. Pra Kudeta (2016-2020) 
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Setelah momen bersejarah, yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh Myanmar, pemerintahan 

secara resmi dipimpin oleh partai National League of Democracy. Dalam periode ini, Aung San 

Suu Kyi memangku jabatan sebagai State Counsellor atau sering disebut sebagai penasihat 

negara. Seharusnya Aung San Suu Kyi terpilih menjadi Presiden Myanmar kala itu, namun 

karena status yang dimilikinya Aung San Suu Kyi tidak dapat menjadi seorang presiden. 

Sehingga, Aung San Suu Kyi menunjuk Htin Kyaw sebagai Presiden Myanmar pada periode 

tersebut. Meskipun hanya menjabat sebagai penasihat negara, Aung San Suu Kyi diberikan 

keistimewaan yang setara dengan perdana menteri dari presiden secara resmi.8 

Laju ekonomi selama masa pemerintahan partai NLD ini cukup lamban. Hal ini terbukti 

dari banyaknya kesempatan yang dilewatkan oleh pemerintah Myanmar, namun penyebabnya 

adalah target yang dibentuk oleh pemerintah Aung San Suu Kyi yaitu pemulihan hubungan 

nasional dan keadilan sosial bagi rakyat Myanmar.9 Kemudian terdapat banyak sekali rintangan 

dan hambatan untuk reformasi ekonomi pada periode ini, rintangan-rintangan tersebut adalah 

ketidakpercayaan Myanmar terhadap para investor serta konflik-konflik dibeberapa bagian 

negara, sedangkan Sumber Daya Alam yang dipercayai dapat menjadi faktor reformasi ekonomi 

Myanmar, banyak terdapat di daerah-daerah konflik.10 Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa 

pemerintah Aung San Suu Kyi juga berupaya untuk menarik minat investor demi menaikkan laju 

perekonomian negara, suatu kebijakan tercipta saat akhir 2018 untuk memberikan kewenangan 

otonom kepada para pemimpin daerah di Myanmar agar menjalin kerja sama dengan para 

investor asing maupun lokal.11 

   Konflik internal Myanmar juga cukup menarik perhatian masyarakat internasional. 

Salah satu konflik yang selalu dibicarakan adalah pertikaian antara komunitas Buddha dan 

Muslim di Myanmar. Semenjak tahun 2017 hubungan yang tidak harmonis antara komunitas ini 

semakin terlihat, bahkan penyerangan secara brutal juga dilakukan oleh kedua belah pihak. Pada 

agustus 2017 tentara Rohingya melakukan serangan kepada tentara dan pasukan keamanan 

Burma dan menewaskan 17 personil tentara Burma.12 Menanggapi hal ini tentunya tentara 

Burma tidak tinggal diam, berbagai tindakan secara brutal terjadi di desa-desa tempat tinggal 

masyarakat Rohingya.13 Tentara Burma secara tidak terhormat membunuh, memperkosa dan 

melakukan penganiayaan lainnya terhadap masyarakat Rohingya. Akibatnya lebih dari 650.000 

jiwa mengungsi ke negara terdekat dari perbatasan yaitu Bangladesh.14 Melihat hal ini The UN 

 
8 Alya Salsabila. Profil Aung San Suu Kyi, Pemimpin Myanmar yang Dikudeta Militer. kumparan. Published 
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9 Prashanth Parameswaran. Erin Murphy on the State of Myanmar’s Economy. Thediplomat.com. Published April 9, 

2019. Accessed February 7, 2021. https://thediplomat.com/2019/04/erin-murphy-on-the-state-of-myanmars-

economy/ 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Rohingya Crisis in Myanmar | Global Conflict Tracker. Global Conflict Tracker. Published 2015. Accessed 

February 9, 2021. https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/rohingya-crisis-myanmar 
13 Ibid. 
14 BBC News. Rohingya crisis: Myanmar army admits killings. BBC News. Published January 10, 2018. Accessed 
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Refugee Agency tentunya tidak tinggal diam, dengan mengajak beberapa rekan yang tergabung 

dalam UNHCR mereka memutuskan untuk bersama-sama membantu para pengungsi dari 

Myanmar di Bangladesh.15 Karena cepat tanggap akan hal itu, bantuan pun mulai berdatangan 

untuk membantu pemerintah Bangladesh menghadapi para pengungsi tersebut, bantuan yang 

diberikan berupa bantuan darurat penyelamat jiwa. Tidak hanya itu UNHCR juga berkontribusi 

dalam membangun fasilitas di Bangladesh seperti sumur, jamban, meningkatkan fasilitas air, 

sanitasi serta segala akses bagi pengungsi.16 

Pemerintahan Aung San Suu Kyi mendapatkan banyak kritik dari negara-negara di dunia. 

Melalui pertemuan di Argentina, kasus ini mendapat tuntutan, yaitu melalui prinsip Yurisdiksi 

Universal.17 Hal ini dikarenakan tindakan yang terjadi sudah setara dengan perang dan kejahatan 

kepada hak hidup manusia, sehingga pelaku dan dalang dibalik kejahatan ini dapat diadili di 

bagian dunia mana saja.18 Kekecewaan dunia kepada Aung San Suu Kyi yang merupakan tokoh 

pendiri demokrasi ini pun semakin memuncak karena pembelaan Aung San Suu Kyi terhadap 

tindakan genosida tersebut. Aung San Suu Kyi secara jelas menyatakan bahwa tidak bersalahnya 

militer Myanmar atas kasus tersebut karena tidak adanya bukti yang jelas, alih-alih menyalahkan 

teroris sebagai dalang tindakan brutal tersebut.19 Diduga alasan dibalik tindakan Aung San Suu 

Kyi ini adalah karena dia memiliki kendali yang sedikit akan militer Myanmar. Meskipun dia 

berhasil memenangkan dan mengkampanyekan demokrasi di negara Myanmar, bukan berarti dia 

mampu mengkendalikan militer di negara tersebut.20 

 

2. Pasca Kudeta 

Berdasarkan aspek ekonomi dan kondisi negara saat pemerintahan Aung San Suu Kyi, 

dapat disimpulkan bahwa hubungan antar pemerintah dengan militer memang tidak harmonis. 

Meskipun militer mengakui kemenangan partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, bukan berarti 

militer mengizinkan pemerintah mengendalikan militer. Satu dekade dilewati meskipun terjadi 

ketegangan terus menerus di Myanmar, namun setelah kemenangan kedua kalinya oleh partai 

National League of Democracy, pihak militer tidak lagi ingin menerima kekalahan. Melalui 

kudeta, militer secara paksa merebut kekuasaan negara Myanmar, tidak hanya penangkapan 

Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, militer juga menangkap tokoh-tokoh petinggi 

 
15 United Nations High Commissioner for Refugees. Rohingya emergency. UNHCR. Published 2017. Accessed 
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16 Ibid. 
17 Civil Rights Defenders Welcomes Argentinian Investigation Into Crimes Against the Rohingya - Civil Rights 

Defenders. Civil Rights Defenders. Published June 23, 2020. Accessed February 9, 2021. 
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Published November 14, 2019. Accessed February 9, 2021. 
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lainnya dan mencopot 24 status menteri serta menunjuk 11 pengganti untuk posisi tersebut.21 

Militer juga mengumumkan bahwa saat ini kondisi negara Myanmar berstatus darurat nasional 

dan akan berlangsung selama setahun kedepan, kudeta ini dilakukan karena adanya tuduhan 

kecurangan yang dilakukan oleh partai Aung San Suu Kyi dalam pemilu terakhir.22 Deklarasi 

yang dilakukan oleh militer tersebut resmi ditandatangani oleh Wakil Presiden Myanmar yaitu 

Myint Swe yang berasal dari partai Union Solidarity and Development Country, dia pun resmi 

menjadi Presiden sementara Myanmar saat ini.23 

Pandemi Covid-19 tentunya memberikan dampak buruk bagi perekenomian Myanmar 

satu tahun belakangan ini, sebelum pandemi ini berlangsung sumber ekonomi Myanmar sangat 

bergantung pada pertanian, gas alam, pariwisata dan lainnya.24 Bahkan diperkirakan oleh bank 

dunia akan mengalami kenaikan GDP sekitar 0,6%.25 Namun pandemi Covid-19 ternyata 

menghalangi perkiraan tersebut, Myanmar jelas menderita dalam aspek ekonomi saat ini, terlebih 

lagi setelah kudeta yang dilakukan oleh militer membuat resiko penurunan ekonomi Myanmar 

sangat besar dan signifikan. Melihat adanya ketegangan di Myanmar pasca kudeta, para investor 

menjadi ragu dan memilih untuk menarik investasi dari Myanmar. Tidak hanya sebagai opini 

yang berkembang dimasyarakat Myanmar, tetapi para analisis ekonomi yang berasal dari 

Amerika Serikat (AS)  dan negara-negara lain ikut serta memperkirakan keadaan ekonomi 

Myanmar kedepannya. Menurut salah satu pengamat ekonomi AS, setelah Myanmar dikenakan 

sanksi ekonomi oleh AS maka akan menjadi trigger bagi para investor lainnya untuk memotong 

investasi yang ada di Myanmar saat ini.26 

Keikutsertaan AS dalam mencari solusi dari permasalahan di negara Myanmar ini 

terbukti dengan pernyataan luar negeri Presiden Joe Biden yang menyatakan akan ikut serta 

membantu pemulihan demokrasi, hukum, dan keadilan di Myanmar serta memberikan sanksi 

kepada siapapun yang menjadi penyebab dari kudeta tersebut.27 AS juga mengajak seluruh rekan 

untuk membantu dalam pemulihan demokrasi di Myanmar, AS akan terus melakukan penegakan 

demokrasi apapun rintangan yang akan dihadapi.28 Tidak hanya Amerika Serikat, negara-negara 

Asia Tenggara juga ikut serta peduli dalam pergolakkan yang terjadi di Myanmar. Kesepakatan 
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telah di raih oleh Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia untuk melakukan 

perundingan ASEAN terkait solusi dari masalah ini.29 

Sama halnya dengan negara-negara dunia yang mengutuk perbuatan Tatmadaw (sebutan 

bagi militer Myanmar) ini, rakyat Myanmar juga sebagian besar melakukan penolakan atas 

kudeta ini. Sejak hari pertama, rakyat Myanmar melakukan tindakan demonstrasi melalui cara 

yang unik yaitu membunyikan klakson dan memukul panci atau sejenisnya, para pekerja pun 

menggunakan pita yang merupakan simbol penolakan kudeta, serta gerakan 3 jari rakyat yang 

menjadi pertanda kehilangan seseorang yang mereka cintai yaitu Aung San Suu Kyi.30 

 
Sumber : The Washington Post 

 

Melihat penolakan dari rakyat dan protes dari rakyat secara besar-besaran melalui sosial 

media, akhirnya para penguasa Myanmar memutuskan jaringan koneksi internet di negara 

tersebut. Akibatnya, pada Sabtu pagi para penunjuk rasa kembali berbondong-bondong 

melakukan demonstrasi di kota Yangon, aksi unjuk rasa ini ditujukan untuk pembebasan Aung 

San Suu Kyi dan mengutuk perbuatan militer Myanmar.31 
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Kesimpulan  

Meskipun keadaan Myanmar saat pemerintah Aung San Suu Kyi tidak sempurna secara 

keseluruhan, tetapi Aung San Suu Kyi berhasil mengembalikan demokrasi di negara tersebut. 

Laju ekonomi yang cukup lamban, tetapi masih ada peluang dan tetap ada investor asing yang 

datang untuk berinvestasi seperti Cina, Jepang, Singapura dan Amerika Serikat. Adanya investor 

ini mampu menjadi harapan bagi reformasi ekonomi di Myanmar. Tetapi terjadinya kudeta ini 

hanya memberikan dampak buruk bagi negara Myanmar, terutama di saat-saat pandemi seperti 

ini. Ketika hampir seluruh negara di dunia berjuang dalam krisis, Myanmar heboh dengan 

pergolakkan politik di negaranya. Tidak hanya memberikan dampak bagi negara sendiri, kudeta 

ini juga berdampak kepada integritas demokrasi kawasan ASEAN, dan mencoreng kata 

perdamaian di negara-negara kawasan ASEAN.  

 


