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BAB II 

CITRA NEGARA MYANMAR DAN GAMBARAN SEA GAMES 2013 

Pada bab II ini penulis akan membahas tentang kondisi negara Myanmar 

selama dikuasai oleh Junta Militer pasca kemerdekaannya dan proses Myanmar 

menuju sistem demokrasi serta beberapa pandangan buruk terhadap Myanmar terkait 

isu-isu negatif menurut pandangan internasional. Bab ini juga menjelaskan upaya 

Myanmar untuk menjadi tuan rumah ajang olahraga berskala regional SEA Games 

dan bagaimana SEA Games 2013 berlangsung di Myanmar. 

2.1 Myanmar Di Masa Junta Militer  

Myanmar resmi merdeka pada tanggal 4 Januari 1948 dari Inggris dibawah 

pimpinan Presiden Sao Shwe Thaik dan Perdana Menteri U Nu.
51

 Setelah merdeka, 

Myanmar dikuasai oleh pemerintahan militer sejak tahun 1962 hingga 2011.
52

 

Dibawah pimpinan Perdana Menteri U Nu, Myanmar berusaha menjadi negara 

demokratis pasca kemerdekannya. Namun terjadi permasalahan pada sistem partai 

Liga Anti-Fasis Kebebasan Rakyat yang berdampak pada sistem demokrasi di 

Myanmar yang mengakibatkan turunnya pemerintahan U Nu.
53

 Intervensi militer di 

                                                           
51

 Burma/Myanmar (1948-present), diakses dalam http://uca.edu/politicalscience/dadm-

project/asiapacific-region/burmamyanmar-1948-present/ (10/07/2017,18:03 WIB) 
52

 Michael Andreas Tandiary, Myanmar yang bergerak: Masa Depan kedudukan penting militer, 
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Myanmar terjadi akibat pemerintah sipil yang dianggap tidak dapat mengendalikan 

keadaan negara dan adanya kegagalan sistem politik yang sebelumnya dipimpin oleh 

Perdana Menteri U Nu sejak tahun 1948.
54

 

Setelah sistem pemerintahan U Nu dianggap gagal dan membuat negara 

semakin kacau, Jenderal Ne Win menggantikan Perdana Menteri U Nu untuk 

memimpin kabinet Myanmar yang baru dengan mendapat dukungan penuh oleh 

aparat militer dan berhasil melakukan kudeta pada tahun 1962.
55

 Awal masa 

pemerintahannya, Ne Win mendirikan partai Burma Socialist Program Party (BSPP) 

yang mengambil alih kekuasaan pemerintah hingga tahun 1988
56

 dan mengubah  

Myanmar menjadi negara sosialis atas kuasa militer.
57

 Partai yang dipimpin oleh Ne 

Win memilih anggota yang sebagian besar merupakan angkatan bersenjata.
58

 Ne Win 

juga melarang semua partai politik untuk beroperasi dan menjadikan BSPP sebagai 

satu-satunya partai yang ada di Myanmar.
59

  

Berbagai aksi protes bermunculan setelah Ne Win berkuasa dan mendirikan 

Dewan Revolusi untuk mewujudkan keinginannya membuat Myanmar menjadi 

                                                           
54

 Ikrimah, 2010, Peranan ASEAN Mendorong Pemerintahan Militer Dalam Menegakkan Demokrasi 

di Myanmar, Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, hal. 23. 
55
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56

 The Burma Socialist Programme Party (BSPP), diakses dalam 
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 History Of Myanmar, diakses dalam https://www.britannica.com/place/Myanmar/Since-

independence#ref509635 (17/07/2017,16:49 WIB) 
58

 Beina Xu & Eleanor Albert, Understanding Myanmar, diakses dalam 
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 Ikhrimah, Op. Cit., hal. 24 
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negara sosialis.
60

 Rakyat menilai bahwa selama memimpin Ne Win tidak membawa 

Myanmar menjadi lebih baik. Demonstrasi oleh rakyat yang menentang 

kepemimpinan Ne Win membuatnya melakukan kekerasan terhadap masyarakat dan 

mengintervensi kaum minoritas dari etnis tertentu karna dinilai memberontak 

terhadap kebijakan pemerintah.
61

 

Pada 1981, Ne Win pensiun sebagai presiden dan digantikan oleh San Yu.
62

 

Meskipun telah pensiun sebagai presiden, Ne Win tetap menjadi pemimpin Partai 

Sosialis Burma yang memegang kekuasaan sebagian besar kebijakan pemerintah.
63

 

Selama menjabat sebagai presiden Myanmar, pemerintahan Ne Win melakukan 

korupsi yang mengakibatkan kekacauan sistem politik dan membuat negara menjadi 

krisis pada tahun 1988.
64

 Terjadi pemberontakan secara besar-besaran yang dilakukan 

seluruh lapisan masyarakat untuk menjatuhkan kediktatoran pemerintah Ne Win yang 

mengakibatkan seluruh wilayah di Myanmar menjadi kacau.
65

 

 Seluruh lapisan masyarakat melakukan mogok kerja dan menyebarkan protes 

yang direspon berupa penindasan oleh militer. Demonstrasi terjadi secara besar-

besaran dan memuncak sepanjang tahun 1988 yang berdampak pada terbunuhnya 
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 Amanda Puspita Sari, Op. Cit. 
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(21/07/2017,16:44 WIB) 
62

 Amanda Puspita Sari, Op. Cit. 
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http://www.antaranews.com/berita/78700/ri-minta-pemerintah-myanmar-hindari-kekerasan
http://www.dw.com/id/25-tahun-setelah-demonstrasi-berdarah/a-17010204
http://www.dw.com/id/25-tahun-setelah-demonstrasi-berdarah/a-17010204


 

41 
 

ribuan penduduk yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat sipil, dan rahib Buddha.
66

 

Pemberontakan juga membuat ribuan aktivis dikirim ke penjara oleh militer.
67

 Aksi 

protes yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1988  tersebut menjatuhkan ribuan korban 

oleh angkatan bersenjata Burma yang membunuh siapa saja yang berusaha 

memberontak. Peristiwa tersebut kemudian dikenang masyarakat sebagai 

pemberontakan 8888 dan merupakan pemberontakan nasional terbesar di Myanmar.
68

  

Sistem ekonomi yang semakin memburuk dan adanya ketidakstabilan 

kehidupan antar etnis merupakan akibat dari berbagai perubahan sistem pemerintah 

yang membuat negara semakin kacau. Tindak korupsi yang dilakukan pemerintahan 

Ne Win mengakibatkan protes oleh masyarakat dengan melakukan aksi mogok serta 

pemberontakan secara besar-besaran.
69

 Ribuan demonstran yang sebagian besar 

adalah mahasiswa menentang dan ingin menjatuhkan kekuasaan Ne Win yang dinilai 

hanya merugikan negara serta menuntut adanya demokrasi di Myanmar.  

Setelah kepemimpinan Jenderal Ne Win lengser tahun 1988, pemerintahan 

Myanmar diambil alih oleh Jenderal Saw Maung yang merupakan Kepala Angkatan 

Darat dengan menjanjikan adanya pemilihan umum tahun 1989.
70

 Saw Maung juga 

mendirikan SLORC (State Law and Order Restoration Council) untuk menggantikan 
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partai BSPP yang sebelumnya dipimpin oleh Ne Win
71

 dan kemudian mengganti 

nama Burma menjadi The Union of Myanmar pada 19 Juni 1989. 

Kekuasaan Saw Maung kemudian diambil alih oleh Jenderal Senior Than 

Shwe pada tahun 1992 yang dinilai sebagai pemimpin dengan posisi tertinggi di junta 

militer dan dikenal dengan sifat kediktatorannya.
72

 Sebagai pemimpin SLORC baru, 

Than Shwe menjanjikan tidak ada tindak kekerasan terhadap masyarakat minoritas 

dan merupakan pemimpin terakhir yang menerapkan sistem kemiliteran di Myanmar 

serta berjanji akan lebih mendekatkan Myanmar menuju sistem demokrasi.
73

 

Kebijakan yang dibuat oleh Than Shwe dan Jenderal Khin Nyunt yang merupakan 

pendampingnya pada saat itu tidak lantas membuat Myanmar jauh lebih baik. 

Kehidupan rakyat jauh dari kesejahteraan atas kebijakan Than Shwe yang menahan 

masyarakat yang mendukung prodemokrasi.
74

 

Pemerintahan Jenderal Than Shwe merubah SLORC menjadi SPDC (State 

Peace and Development Council) pada 15 November 1997.
75

 Kebijakan SPDC 

hampir sama dengan kebijakan sebelumnya yaitu tidak lagi menahan para tahanan 
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yang dianggap prodemokrasi dan berjanji akan mengalihkan kekuasaan kepada 

kalangan sipil.
76

 Tetapi pada kenyataannya, kebijakan yang dibuat oleh SPDC yaitu 

peralihan kekuasaan kepada pemerintah sipil tidak sepenuhnya terlaksana.
77

 

Sistem pemerintahan yang buruk sejak awal dikuasai oleh militer membuat 

masyarakat Myanmar semakin menuntut adanya demokrasi. Rakyat menginginkan 

demokrasi di Myanmar tidak hanya sebagai sistem pemerintahan untuk membuat 

negara menjadi lebih baik tetapi juga untuk membebaskan setiap hak manusia yang 

telah lama hidup dalam ketakutan.
78

 Sistem kepemimpinan militer yang kejam hanya 

melihat rakyat sebagai sesuatu yang tidak ada artinya yang dapat menghalangi kinerja 

mereka dan layak diperlakukan secara tidak adil.
79

 Pemerintah juga menilai bahwa 

rakyat tidak memiliki hak asasi untuk hidup dan berkembang secara bebas. Rakyat 

dipaksa untuk hidup dalam penindasan dan tekanan yang menyebabkan hampir 

seluruh warga Myanmar mengalami kesengsaraan dalam waktu yang cukup lama. 

 Munculnya berbagai kelompok pro demokrasi yang telah lama menuntut 

keadilan membuat gerakan penentangnya menutup akses suara rakyat yang 

memperjuangkan haknya untuk menuntut Myanmar menjadi negara yang lepas dari 
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kekuasaan militer.
80

 Kelompok kontra demokrasi tersebut juga menetapkan bahwa 

demokrasi tidak akan pernah ada di Myanmar.
81

  

2.2 Citra Buruk Myanmar di Mata Internasional 

 Selama dikuasai oleh pemerintah Junta Militer selama 48 tahun, Myanmar 

menjadi negara yang memiliki banyak isu negatif dan membuat reputasi negara 

menjadi buruk menurut pihak internasional. Adapun kasus-kasus yang menimpa 

Myanmar yaitu kemiskinan, tindak korupsi, penyelundupan dan perdagangan 

manusia, narkotika, sistem demokratisasi, hak beragama, dan diskriminasi sosial. 

Bank Pembangunan Asia pada 2014 menyatakan bahwa Myanmar dinilai sebagai 

negara yang memiliki penduduk sebagian besar berada dibawah garis kemiskinan.
82

 

Data dari Bank Pembangunan Asia juga menyebutkan sebesar 25,6 % masyarakat 

Myanmar hidup dibawah garis kemiskinan diatas negara-negara Asia Tenggara 

lainnya seperti Filipina sebesar 25,2 %, Laos (23,2%), Kamboja (13,5%), Indonesia 

(11,2%), Thailand (10,9%), Vietnam (8,4%), dan Malaysia (0,6%).
83

 Selain masalah 

kemiskinan, Myanmar bersama Indonesia dan Vietnam termasuk dalam daftar 

negara-negara di ASEAN dengan masalah korupsi tertinggi.
84
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 Myanmar juga tidak terlepas dari kasus pelanggaran HAM yang menimpa 

masyarakatnya. Amerika Serikat secara tegas telah menempatkan Myanmar sebagai 

negara dengan kasus penyelundupan, perdagangan dan perbudakan manusia terbesar 

dalam daftar internasional yang sebagian besar menimpa anak-anak sebagai 

korbannya.
85

 Kementerian Luar Negeri Amerika juga mengamati masalah kasus 

diskriminasi penduduk Muslim minoritas Rohingnya di Myanmar yang terus 

berkelanjutan setiap waktunya.
86

  

Pemerintah Myanmar juga diduga telah melakukan diskriminasi terhadap 

penduduk Muslim sejak tahun 1989 yang pada saat itu Myanmar masih dibawah 

kekuasaan rezim militer.
87

 Adanya tindak diskriminasi yang dilakukan pemerintah 

Myanmar dikarenakan betrok antar etnis antara penduduk mayoritas yang beragama 

Buddha dan penduduk minoritas Muslim yang telah memakan ribuan korban.
88

 

 Selain kasus bentrok antar etnis antara Muslim dan penduduk Buddha, 

Myanmar juga telah dilaporkan menjadi salah satu negara terburuk terkait hak 

beragama masyarakatnya. Pemerintah otoriter Myanmar dinilai telah memberi batas 

dan mengontrol terhadap kelompok penduduk yang beragama minoritas untuk 

                                                           
85
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mempraktekan agama mereka kecuali penduduk yang beragama Buddha.
89

 Beberapa 

kelompok pejabat juga melakukan paksaan terhadap penduduk beragama minoritas 

untuk menganut agama Buddha.
90

 

 Tidak hanya kasus perdagangan dan diskriminasi HAM, Amerika Serikat 

dalam laporan Strategi Pengendalian Perdagangan Narkotika Internasional juga 

menyatakan Myanmar termasuk dalam daftar negara dengan penanganan 

perdagangan narkotika  secara ilegal terburuk bersama dengan Venezuela.
91

 

Pemerintah Myanmar dinilai mendukung kegiatan perdagangan obat terlarang 

tersebut dan menjadikan Myanmar sebagai sumber ekspor impor terbesar salah satu 

jenis narkotika di Asia. 

 Myanmar juga dikenal sebagai negara yang krisis demokrasi. Sejak kudeta 

tahun 1962 hingga 2011 Myanmar dikuasai oleh pemerintahan militer yang tidak 

memberlakukan sistem demokratisasi di negara mereka.
92

 Selama pemerintah Junta 

memimpin Myanmar, telah banyak aksi protes masyarakat sipil yang menentang 

kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kekacauan sistem politik 

negara.
93

 Pemerintah juga melakukan tindak kekerasan terhadap kaum minoritas dari 
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etnis tertentu yang membuat seluruh lapisan masyarakat melakukan aksi 

pemberontakan secara besar-besaran dan membuat seluruh wilayah menjadi kacau.
94

 

2.3 Aung Sang Suu Kyi Sebagai Aktor Pro Demokrasi  

Rezim militer yang membuat keadaan Myanmar menjadi semakin tidak 

terkendali dinilai sebagai kesempatan awal bagi seorang Aung San Suu Kyi yang 

dikenal sebagai pelopor demokrasi untuk menghentikan rezim tersebut.
95

 Suu Kyi 

bercita-cita ingin menghapuskan kediktatoran pemimpin militer dan melakukan 

perubahan untuk kesejahteraan rakyat Myanmar yang telah lama menderita. 

Munculnya partai politik Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for 

Democracy) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dalam menyambut pemilu dinilai 

sebagai sebuah ancaman bagi pemerintahan junta. Dikarenakan Suu Kyi merupakan 

tokoh pertumbuhan demokrasi di Myanmar dan dinilai memiliki tujuan yang sama 

dengan ayahnya yaitu Jenderal Aung Sang yang merupakan pejuang kemerdekaan 

Myanmar dari kolonial Inggris serta pernah memimpin Myanmar dalam hal 

memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia.
96

 

 Jenderal Aung Sang dikenal sebagai aktor yang ingin menghapuskan sistem 

kemiliteran di Myanmar dan hal tersebut merupakan sebuah ancaman besar bagi 

keberlangsungan kekuasaan junta. Jenderal Aung Sang juga ingin membebaskan hak 
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asasi seluruh masyarakat Myanmar yang telah lama berada dibawah kekuasaan rezim 

kediktatoran.
97

 Pada 1947 Jenderal Aung Sang telah menjadi korban serangan 

angkatan bersenjata karena dinilai sebagai sebuah ancaman besar bagi pemerintahan 

junta.
98

 

Eksistensi NLD akhirnya membuat Suu Kyi berhasil memenangkan sebagian 

besar kursi pemerintahan pada pemilu 1990 saat masih ditetapkan sebagai tahanan 

rumah.
99

 Suu Kyi pertama kali ditetapkan sebagai tahanan rumah tahun 1989 dan 

dibebaskan secara sah pada 13 November 2010.
100

 Namun hasil tersebut dianggap 

tidak sah oleh Saw Maung yang tidak rela melepas jabatannya.
101

 Saw Maung 

menilai bahwa Myanmar memerlukan konstitusi yang baru untuk membangun negara 

lebih baik dan hal tersebut tidak melalui kepemimpinan Suu Kyi.
102

 Saw Maung juga 

mengganggap bahwa partainya memiliki pernyataan resmi yang diakui oleh PBB 

serta negara sekitar untuk kembali memimpin Myanmar.
103

 

Walaupun Suu Kyi telah resmi menjadi pemimpin, pemerintah Junta tetap 

membatasi ruang geraknya dan tidak boleh beraktivitas secara bebas.
104

  Rakyat yang 

merupakan pendukungnya akhirnya melakukan demo untuk kebebasan Suu Kyi. 
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Setelah mendapat tekanan dari masyarakat terhadap pemerintahannya, Jenderal Saw 

Maung mengundurkan diri karena dinilai gagal dalam memperjuangkan sistem 

demokrasi yang nyata di Myanmar.  

Pada tahun 2007, terjadi demonstrasi besar di Myanmar setelah 20 tahun yang 

dilakukan ribuan masyarakat yang bergabung dengan ribuan biksu.
105

 Mereka 

berkumpul di pusat keagamaan Pagoda Shwegadon dan memprotes tentang kebijakan 

pemerintah Junta yang menaikkan harga minyak dunia secara drastis.
106

 

Perekonomian negara yang buruk membuat rakyat semakin miskin serta tidak adanya 

fasilitias kesehatan dan pendidikan pada saat itu.
107

 Unjuk rasa yang dipimpin oleh 

sebagian besar para biksu tersebut menewaskan beberapa warga setempat yang 

memicu kontra internasional.  

Aksi protes ini sebagai perlawanan warga sipil terhadap kebijakan otoriter 

pemerintah militer Junta yang telah berpuluh-puluh tahun menguasai bangsa dan 

menginginkan adanya sistem demokrasi di Myanmar. Walaupun telah mendapat 

kecaman dan sanksi internasional, kekuasaan rezim militer tidak menujukkan adanya 

tanda-tanda akan gugur.
108

 Dalam menanggapi unjuk rasa tersebut pemerintah 
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Myanmar mengalami dilema dalam mengambil tindakan dikarenakan dapat menjadi 

bumerang bagi mereka yang tidak menginginkan kejadian pada tahun 1988 terulang 

kembali.
109

  

Setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak internasional akhirnya 

pemerintah Junta akan menggelar pemilu multipartai pada 2010 secara demokratis 

dan sebagai usaha mewujudkan harapan rakyat Myanmar untuk memilih pemimpin 

secara adil.
110

 Pemilu Myanmar kali ini merupakan yang cukup terbuka kepada 

publik dikarenakan mendapat pengawasan oleh wartawan dan pihak internasional 

setelah terakhir melaksanakan pemilu pada tahun 1990.
111

 Namun pada kenyataannya 

seluruh aspek pemilu dari masa pencalonan diri hingga kampanye masih tetap dalam 

pengawasan ketat militer dan membuat para partai serta pendukungnya tidak 

diberikan kebebasan.
112

 Dan walaupun diawasi oleh pihak internasional, pemerintah 

tetap tidak mengizinkan wartawan untuk meliput selama pemilu berlangsung dan 

menolak visa yang akan masuk ke Burma.
113

 Pemerintah juga melarang berbagai 

pihak untuk mengambil foto disetiap sudut kota dan menyebarkan mata-mata untuk 

berjaga selama proses pemilu berlangsung..
114
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Para pemimpin partai oposisi juga mengungkapkan bahwa adanya intimidasi 

dan pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah militer kepada mereka. 

Pemerintah menetapkan harga yang sangat tinggi yang harus dibayar oleh partai-

partai oposisi sebagai syarat menjadi kandidat serta membatasi akses untuk 

kebebasan berpendapat.
115

 Dengan ketetapan harga tersebut membuat para partai 

oposisi kecil mengalami intimidasi berupa hambatan dana dan pada akhirnya hanya 

sejumlah partai yang dapat mencalonkan diri.  

Salah satu peraturan pemilu juga menegaskan bahwa bagi calon pemimpin 

yang pernah menjadi tahanan dan telah menikah dengan warga asing dilarang 

mencalonkan diri sebagai presiden.
116

 Konstitusi baru tersebut sangat ditujukan 

kepada Aung Sang Suu Kyi yang telah menikah dengan warga negara asing 

berkebangsaan Inggris membuat dirinya dilarang menjadi kandidat.
117

 Sudah sangat 

jelas bahwa referendum konstitusi baru tersebut sengaja memberikan kekuatan politik 

pada pemerintah militer.  

Selama proses pemilihan parlemen, pemerintah Myanmar berupaya 

melakukan memanipulasi agar dapat memenangkan pemilu dan tidak memberi 
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peluang kepada kubu oposisinya.
118

 Warga Myanmar yang menentang rezim militer 

menuduh pemerintah melakukan kecurangan dengan memanfaatkan kekuasaannya 

selama bertahun-tahun untuk mendukung partai USPD.
119

 Partai USDP merupakan 

pemerintahan sipil namun tetap dibawah dukungan militer.
120

 Beberapa partai yang 

setia terhadap rezim militer diduga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dan 

diperbolehkan mengumpulkan masa sebanyak-banyaknya selama masa kampanye.
121

  

Seluruh masyarakat serta pegawai negeri juga diduga diharuskan memberikan 

suara mereka dibawah paksaan dan pengawasan sebelum waktu pemilihan yang telah 

ditentukan merupakan usaha pemerintahan junta untuk memenangkan pemilu.
122

 

Pemerintah militer juga memaksa masyarakat dan para partai opisisi untuk memilih 

partai dibawah naungan junta saat pemilu karena jika tidak mereka dapat kehilangan 

pekerjannya.
123

  

Suu Kyi meyakini bahwa pemilu tersebut tidak sepenuhnya memberi ruang 

pada transformasi sistem demokrasi yang bebas dan adil secara langsung dikarenakan 

tetap berada dibawah pengawasan militer. Terlebih tentang pemilihan suara yang 
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dilakukan sebelum hari pemungutan dinilai sebagai manipulasi besar-besaran. Pihak 

pemerintah juga melakukan diskriminasi terhadap partai oposisi utama Liga Nasional 

Demokrasi dibawah pimpinan Aung San Suu Kyi yang tidak diperbolehkan ikut 

menjadi kandidat dan dipaksa untuk membubarkan diri.
124

 

Pemilu 2010 akhirnya dimenangkan oleh partai militer Union Solidarity and 

Development Party (USDP) yang mengangkat pemerintahan Thein Sein menjadi 

Presiden walaupun mendapat kecaman dari pihak partai oposisi.
125

 Terlaksananya 

pemilu pada 2010 ternyata telah mendapat respon positif dari ASEAN dan PBB yang 

telah lama menantikan adanya perubahan pada sistem kepemerintahan Myanmar.
126

 

Tetapi beberapa negara barat, kelompok pendukung HAM, pro demokrasi, serta 

sebagian besar masyarakat tetap meragukan hasil dari pemilu tersebut tidak 

sepenuhnya berasal dari hati nurani rakyat dan mengganggap bahwa kemenangan 

pihak militer adalah hasil dari sebuah kecurangan.
127

  

Berbagai upaya perubahan dilakukan oleh pemerintahan baru seperti 

membebaskan para tahanan yang terdiri dari masyarakat minoritas, pemimpin partai 

pro demokrasi yang salah satunya yaitu pemimpin partai oposisi Aung Sang Suu 
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Kyi.
128

 Parlemen baru Myanmar dinilai lebih membuka diri kepada dunia 

internasional dengan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, 

Hillary Clinton pada Desember 2011.
129

 Kedatangan Hillary ke Myanmar 

dikarenakan ingin bertemu dengan Presiden Thein Sein dan para anggotanya untuk 

membahas reformasi politik di negara tersebut serta memberikan sebuah apresiasi 

kepada pemerintah Myanmar yang telah membebaskan Suu Kyi dari status tahanan 

rumahnya.
130

 

Myanmar yang dikenal sebagai negara yang menutup diri memaknai 

kunjungan Hillary Clinton adalah sebuah awal pertandanya Myanmar telah membuka 

diri kepada pihak internasional. Terlebih setelah negara tersebut mengalami badai 

topan Nargis yang menghancurkan 75% fasilitas kota dan merupakan bencana 

terburuk dalam sejarah Myanmar yang mempengaruhi kehidupan 2,4 juta 

masyarakat.
131

 Junta militer yang tidak mengizinkan bantuan asing untuk masuk ke 

Myanmar dan hanya memperbolehkan bantuan dari lembaga kemanusiaan lokal.
132

 

Bantuan asing yang dilarang masuk juga berakibat bantuan lokal menjadi terbatas dan 
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menyebabkan semua bahan menjadi mahal dikarenakan susahnya bahan bantuan 

untuk masuk ke Burma.
133

 

Terbukanya Myanmar kepada pihak internasional setelah bencana alam yang 

terjadi tepat sebelum negara tersebut mengubah referendum kontitusinya membuat 

Myanmar kini lebih membuka diri. Terbukti pada pemilu sela tahun 2012, Myanmar 

mengizinkan pihak asing seperti para pengamat PBB dan semua wakil dari negara-

negara Asia Tenggara untuk meliput proses pemilu secara langsung dan menjadi 

bukti bahwa negara tersebut telah mengalami transisi demokrasi.
134

 Beberapa negara 

kawasan yang telah lama mengkhawatirkan kondisi politik di Myanmar melihat 

adanya perkembangan pada konstitusi negara tersebut.
135

 Indonesia merupakan salah 

satu negara yang mendapat kesempatan untuk menyaksikan proses demokratisasi 

pada pemilu sela 2012 di negara tersebut secara langsung dengan diwakilkan oleh 

Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Sebastianus Sumarsono.
136

 

2.4 Pandangan dari Negara-Negara Kawasan 

 Konflik-konflik yang terjadi di Myanmar khususnya isu diskriminasi etnis 

minoritas membuat beberapa negara kawasan harus mampu mengambil tindakan 

untuk menghentikan kebijakan pemerintah Junta Militer Myanmar. Salah satu 
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pengamat internasional dari Centre for Strategic of International Studies (CSIS) 

bernama Bantarto Bandoro berpendapat bahwa penyelesaian konflik internal di 

Myanmar harus mendapat dukungan penuh dari pihak eksternal khususnya 

ASEAN.
137

 Menurutnya ASEAN juga dinilai harus melakukan tindakan berupa 

pemberian bantuan kemanusiaan terhadap para korban jika tidak dapat menghentikan 

tindakan diskrimantif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.
138

 

 Ratusan ribu pengungsi Rohingnya mencari suaka tersebar hingga ke 

beberapa negara seperti Bangladesh, India, Thailand, Malaysia dan Indonesia.
139

  

Tercatat sekitar 400.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh, 9000 berada di Delhi, 

132.000 berada di Thailand, dan sebanyak 137.788 pengungsi asal Myanmar yang 

tersebar di wilayah Malaysia.
140

 Jumlah tersebut kemungkinan akan terus meningkat 

dan membuat negara-negara di sekitar Myanmar tidak dapat lagi menampung para 

pengungsi. 
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       Gambar 2.1 Pengungsi Rohingya Myanmar. 
 
  Sumber: https://www.kemlu.go.id/Majalah/ASEAN%20Edisi8-All.pdf 

 

Malaysia yang menjadi salah satu negara tujuan para pengungsi Rohingya 

telah bekerja sama dengan United Nations High Commission on Refugees (UNHCR) 

melalui program UNHCR Social Protection Fund sebagai lembaga yang melindungi 

dan memberikan bantuan kepada para pengungsi untuk mendapatkan pekerjaan 

sementara.
141

 Akan tetapi dengan adanya pengungsi Rohingnya yang semakin 

bertambah setiap waktunya membuat Malaysia menjadi kewalahan dan akhirnya 

menolak para tambahan pengungsi yang membuat mereka menjadi pengungsi ilegal 

yang tidak terdaftar secara sah oleh negara.
142

  

Pihak Malaysia dan Thailand sebelumnya menolak kedatangan para 

pengungsi dengan mengusir mereka kembali ke laut karena berdampak pada stabilitas 
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negara yang menampung pengungsi melebihi kapasitas.
143

 Akan tetapi hal tersebut 

mendapat kecaman dari pengamat kemanusiaan internasional yang menilai bahwa 

pengungsi Rohingga seperti “bola pimpong” yang tidak diterima oleh negara-negara 

kawasannya dan harus diberi bantuan.
144

  

 Pada KTT ke 26 ASEAN yang dilaksanakan di Kuala Lumpur tahun 2015, 

menteri luar negeri Malaysia Anifah Aman menyatakan pemerintah Myanmar harus 

segera menyelesaikan konflik Rohingnya sebagai solusi jangka panjang.
145

 

Kementerian Dalam Negeri Malaysia juga mengatakan pengungsi ilegal Rohingya 

yang semakin meningkat setiap waktunya dapat memunculkan permasalahan 

kesehatan dan keamanan bagi Malaysia.
146

 

Indonesia juga yang merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim 

terbesar telah mengecam diskriminasi yang terjadi di Myanmar. Masyarakat 

Indonesia juga telah melakukan unjuk rasa sebagai aksi membela Rohingnya dan 

mendesak pemerintah untuk turut membantu menyelesaikan konflik sektarian yang 

terjadi di Myanmar.
147

 Indonesia harus mengambil tindakan karena Presiden 

Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan usulan dengan 

mengirimkan surat kepada Presiden Thein Sein sebagai usaha untuk menghentikan 
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konflik etnis yang ada di Myanmar.
148

 Presiden SBY juga menugaskan Menlu Marty 

Natalegawa untuk berkunjung ke wilayah yang rentan konflik di Myanmar dan 

sebagai proses menindaklanjuti pertemuan kedua Presiden kedua negara tersebut pada 

KTT ASEAN di Phonm Penh, Vietnam pada November 2012.
149

 

 

 

Gambar 2.2 Aksi demo Masyarakat Peduli Rohingya di Jakarta. 

 
Sumber:http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/asean-

harus-bentuk-task-force-rohingya/997012 

 

 

Menangani persoalan yang terjadi di Myanmar, pihak ASEAN harus 

mengambil sikap tenang karena perhimpunan itu menerapkan prinsip non-interfence 

yang dimana melarang segala tindakan intervensi antar sesama negara wilayah dalam 
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suatu proses penyelesaian konflik.
150

 Seluruh negara-negara ASEAN terkecuali 

Myanmar tidak memiliki hak penuh untuk memerintah Myanmar agar segera 

merubah kebijakan negara nya terkait status kewarganegaraan Rohingnya dan juga 

tidak memiliki wewenang untuk memaksa pihak Myanmar agar menghentikan 

tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis tersebut.
151

  

` Menanggapi persoalan itu Menteri Luar Negeri tiga negara ASEAN yaitu 

Indonesia, Thailand, dan Malaysia bertemu di Kuala Lumpur untuk menyampaikan 

rasa empati atas apa yang menimpa ribuan penduduk Rohingnya dan membicarakan 

penyelesaian terkait konflik tersebut. Dari pertemuan itu menghasilkan beberapa 

langkah yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand 

dalam menanggapi isu Rohingnya antara lain melakukan pencarian terhadap 

pengungsi Rohingnya yang masih terapung di laut, melakukan patroli laut dan 

memberikan fasilitas kepada kapal-kapal yang membawa imigran saat evakuasi di 

laut, menyediakan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan, makanan, dan tempat 

berlindung bagi para pengungsi Rohingya, serta Meningkatkan efektivitas kerjasama 

dengan UNHCR dan IOM dalam menangani imigran.
152

 

Konflik etnis Rohingnya dinilai hanya dapat diselesaikan oleh Myanmar 

secara keseluruhan dan pihak ASEAN hanya dapat membantu para pengungsi dengan 
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151
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memberikan bantuan kemanusiaan.
153

 Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan 

Thailand menyuarakan rasa prihatin nya atas konflik yang dialami oleh para 

pengungsi Rohingnya dengan mengajak negara lain untuk mencari solusi bersama 

melalui prinsip burden-sharing dan shared-responsibility.
154

 Melalui program itu 

ketiga Menteri Luar Negeri meminta kepada seluruh pihak untuk saling berempati 

dalam menangani konflik kemanusiaan dan khususnya mengharapkan solidaritas 

negara-negara ASEAN. Mereka juga menuntut keadilan untuk mencegah krisis 

kemanusiaan para pengungsi yang rawan menjadi korban kekerasan dan perdagangan 

manusia.
155

 

Permasalahan yang menimpa penduduk Rohingnya membutuhkan proses 

penyelesaian yang panjang dan harus mendapat dukungan dari semua pihak. Negara-

negara ASEAN dinilai juga harus adil dalam memperlakukan seluruh penduduknya 

agar meminimalisir timbulnya tindak diskriminatif antar sesama masyarakat dan juga 

untuk mewujudkan visi masyarakat ASEAN yaitu “politically cohesive, economically 

integrated, socially responsible, and a truly people oriented, people centered and 

rules based ASEAN” untuk menuju masa depan ASEAN yang lebih baik.
156

  

 

 

                                                           
153

 Ibid., 
154

 Ibid., hal. 11 
155

 Ibid. 
156

 Ibid., 



 

62 
 

2.5 Gambaran SEA Games 2013 di Myanmar 

 2.5.1 Upaya Myanmar Menjadi Tuan Rumah SEA Games 2013 

Terpilih nya jenderal Thein Sein menjadi Presiden melalui pemilu tahun 2010 

yang merupakan Presiden pertama Myanmar setelah berakhirnya pemerintahan Junta 

dapat membuat Myanmar yang sebelumnya menutup diri dapat menerima publik. 

Sebelumnya beberapa pihak menilai bahwa Myanmar merupakan salah satu negara di 

Asia Tenggara yang menutup diri dengan banyak isu-isu negatif yang membuat 

Myanmar dinilai memiliki citra yang buruk. Sejak tahun 1990, Department Luar 

Negeri AS telah melaporkan bahwa Myanmar merupakan salah satu negara dengan 

reputasi terburuk di dunia dalam hal hak kebebasan beragama.
157

 Hal itu dilaporkan 

bahwa adanya tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar untuk 

memaksa masyarakat yang beragama non-Buddha untuk pindah ke agama Buddha, 

terutama kepada masyarakat Muslim di negara bagian Rakhine
158

 

Tidak hanya tentang konflik agama, Myanmar juga dilanda masalah lain yaitu 

kemiskinan, penyelundupan narkotika, serta pelanggaran HAM. Adanya laporan dari 

Amerika Serikat bahwa Myanmar merupakan negara yang memiliki masalah besar 

dalam hal penyelundupan dan perdagangan manusia.
159

 Myanmar berada pada level 
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terburuk karena banyaknya ditemukan anak-anak yang menjadi korban perbudakan 

dan kekerasan.
160

 Akibat dari perbudakan dan kerja paksa terhadap sebagian besar 

anak-anak di Myanmar menjadi hambatan adanya pekerja yang berpendidikan dan 

hal tersebut membuat perekonomian negara menjadi turun. Hal itu membuat 

Myanmar akhirnya masuk dalam salah satu negara termiskin di Asia menurut World 

Bank Gross Domestic Product dan Gross National Income data.
161

 

Amerika Serikat juga menyebutkan bahwa Myanmar termasuk dalam salah 

satu negara yang tidak mentaati komitmen internasional mengenai perdagangan 

narkotika.
162

 Pemerintah Myanmar dinilai telah meningkatkan ekspor obat-obatan 

terlarang secara ilegal ke beberapa negara dan membuat Myanmar menjadi sumber 

salah satu jenis narkotika terbesar di Asia, menurut laporan Strategi Pengendalian 

Perdagangan Narkotika Internasional.
163

 

Setelah terlepas dari rezim militer yang puluhan tahun telah berkuasa dan 

adanya beberapa konflik di negaranya, Myanmar mengambil keputusan besar yaitu 

mengajukan diri menjadi tuan rumah SEA Games ke-27 tahun 2013 sebagai ajang 

untuk membuka diri dan memperbaiki citranya di mata dunia. Pada rapat SEA Games 

Federation Council Meeting di Hotel Mulia Jakarta pada 2010 yang dihadiri oleh 11 
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perwakilan negara Asia Tenggara, pihak Myanmar mengajukan diri sebagai kandidat 

tuan rumah setelah pihak Singapura keberatan karena harus menjadi tuan rumah ajang 

internasional lainnya yaitu Youth Olimpic Games.
164

 Myanmar akhirnya dipercaya 

oleh panitia SEA Games yang menyetujui usulan dari negara itu untuk menjadi tuan 

rumah SEA Games ke-27 setelah tidak ada negara lain yang mengajukan diri menjadi 

kandidat. 
165

 

Dalam menganggapi Myanmar menjadi ketua ASEAN games pada 2013, 

sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon mengatakan bahwa Myanmar dapat 

mengambil kesempatan besar untuk membangun kemajuan negaranya dalam bidang 

sosio-ekonomi dan transisi demokrasi.
166

 PBB telah menyetujui tetapi juga prihatin 

atas banyaknya tantangan yang akan diterima Myanmar, terutama dikarenakan masih 

banyaknya kasus HAM yang dialami sebagian besar penduduk Myanmar khususnya 

di negara bagian Rakhine.
167

 PBB juga telah meminta agar pemerintah Myanmar 

membuat kebijakan-kebijakan perdamaian di negaranya. Setelah disetujui oleh SEA 

Games Federation pada tahun 2010, Myanmar diberi waktu selama 3 tahun untuk 

mempersiapkan acara. Adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok 

non-pemerintah untuk mempersiapkan SEA Games akan dibahas pada bab 

selanjutnya. 
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2.5.2 SEA Games 2013 di Myanmar 

 Myanmar kembali menjadi tuan rumah SEA Games tahun 2013 setelah 

terakhir pada tahun 1969.
168

 Myanmar yang dikenal sebagai negara miskin yang 

menutup diri karena puluhan tahun dibawah kekuasaan Junta Militer akhirnya dapat 

terbuka pada dunia dengan menjadi tuan rumah SEA Games ke-27 dan menampilkan 

pertunjukan yang mempesona publik internasional.
169

 Onh Myint Oo, mantan perwira 

militer yang telah menjadi wakil direktur jenderal kementerian olahraga mengatakan 

Myanmar kini telah resmi membuka diri setelah selama 44 tahun tidak berkesempatan 

menjadi tuan rumah SEA Games dan saatnya negara terbuka untuk bisnis.
170

 

Beberapa pengunjung asing yang datang ke Myanmar untuk menyaksikan SEA 

Games secara langsung juga telah terkesan dengan kembalinya Myanmar ke 

panggung internasional.
171

 

27
th 

SEA Games 2013 secara resmi dibuka di ibukota Myanmar, Naypyitaw 

pada tanggal 11 Desember 2013.
172

 Opening ceremony pesta olahraga internasional 

yang diikuti negara-negara Asia Tenggara di stadion Wunna Theikdi yang 

berkapasitas 30.000 tempat duduk tersebut menampilkan aktraksi lampu dan 
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kembang api yang sangat megah disertai dengan parade penampilan penyanyi dan 

penari tradisional Myanmar.
173

  

    

Gambar 2.3 27
th

 SEA Games 2013 Myanmar Opening Ceremony. 

 
Sumber: http://www.globaltimes.cn/content/831731.shtml 
  

Acara dilanjutkan oleh persembahan pasukan gerak jalan yang membawa 

bendera negara tuan rumah Myanmar, bendera Southeast Asian Games Federation, 

dan bendera 27
th

 SEA Games Myanmar 2013.
174

 Pasukan gerak jalan juga membawa 

ke 11 bendera  negara-negara peserta SEA Games 2013 dan diikuti oleh parade 

kelompok perwakilan dari setiap negara yang dipimpin oleh Brunei Darussalam.
175

 

Acara pembukaan SEA Games yang banyak memberikan penampilan spektakuler 
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tersebut telah menarik perhatian salah satunya dari pihak Filipina yang diwakilkan 

oleh Komisaris Komisi Olahraga Filipina, Jolly R. Gomez.
176

 

Setelah parade dari semua negara peserta, acara dibuka oleh sambutan dari U 

Tint San, Union Master Ministry of Sports yang menyampaikan dengan menjadi host 

SEA Games ke-27, Myanmar berharap dapat menjadi penyatu hubungan baik negara-

negara Asia Tenggara melalui olahraga.
177

 U Tint San juga menyampaikan bahwa 

adanya upaya secara besar-besaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ikut serta 

dalam SEA Games Myanmar seperti kementerian, federasi olahraga, perusahaan 

konstruksi, sponsor untuk Myanmar dan para sukarelawan.
178

 Dikatakan juga untuk 

menjadi tuan rumah SEA Games, Myanmar telah mempersiapkan acara dengan baik 

dan akan berlangsung sesuai peraturan dalam  piagam Southeast Asia Federation.
179

 

Setelah sambutan dari U Tint San acara dibuka secara resmi oleh Wakil 

Presiden Myanmar U Nyan Tun diiringi dengan lagu daerah yang dinyanyikan oleh 

beberapa penyanyi tradisional dilanjutkan dengan penampilan alat musik khas 

daerah.
180
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Gambar 2.4 Wakil Presiden Myanmar U Nyan Tun. 

   
Sumber: http://www.globaltimes.cn/content/831731.shtml 
 

Dalam pidatonya, Wakil Presiden Myanmar U Nyan Tun mengatakan:   

  “…olahraga merupakan salah satu sarana yang paling efektif untuk 

menunjang citra positif negara dan sebagai alat diplomatik untuk 

menilai integritas negara. Federasi SEA Games telah 

menyelenggarakan Asian Games dengan tujuan untuk membina 

persahabatan, mendorong kebugaran fisik dan mental, serta 

mempromosikan kecintaan terhadap olahraga dan memelihara 

semnangat sportivitas di wilayah kita. SEA Games yang memiliki 

moto Green, Clean & Friendship bertujuan membina dan 

meningkatkan persahabatan antar negara-negara ASEAN dengan 

olahraga.”
181

 

Upacara pembukaan SEA Games ke-27 Myanmar juga dihadiri oleh Wakil 

Perdana Menteri Dewan Negara China Liu Yandong atas permintaan dari Presiden 

Myanmar U Thein Sein.
182

 Kedatangan pihak China secara eksklusif dikatakan Liu 
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Yandong sebagai bentuk pertemanan baik dan menjaga kerja sama bilateral China-

Myanmar.
183

 Adanya beberapa tamu istimewa sebagai perwakilan negara peserta 

yaitu Presiden Laos Choummaly Sayasone, Wakil Menteri Utama Thailand dan 

Royal Prince of Brunei Darussalam.
184

 

U Nyan Tun juga mengatakan bahwa untuk menjadi tuan rumah SEA Games 

dengan sukses, panitia dan personil yang bertanggung jawab telah melakukan yang 

terbaik dalam mempersiapkan perlombaan sementara para pemuda dengan sukarela 

akan memberikan bantuan kepada para tamu dan atlet dengan ramah.
185

 Dikatakan 

juga semua tamu yang menghadiri SEA Games dapat melihat dengan jelas 

pertunjukan tradisi budaya Myanmar serta upayanya dalam membangun negara yang 

demokratis yang damai.
186

  

Sebagai penutup, Wakil Presiden U Nyan Tun menyampaikan rasa 

apresiasinya yang besar kepada semua tamu dari masing-masing negara peserta untuk 

menghadiri upacara pembukaan Asian Games 2013, direksi acara, para juri yang 

bertanggung jawab untuk pertandingan yang adil, semua atlet yang akan 

berpartisipasi dalam perlombaan, para manager dan pelatih, artis, personil teknis, 
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media yang akan meliput perlombaan secara langsung, dan setiap masyarakat yang 

telah berusaha untuk mempertahankan permainan dengan sukses di segala aspek.
187

187 27
th

 SEA GAMES MYANMAR 2013 – OPENING CEREMONY, Op. Cit. 




