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BAB II 

DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI PAKISTAN 

Pada bab ini, membahas tentang dinamika politik yang terjadi di 

Pakistan pasca kemerdekaanya tahun 1947 hingga berakhirnya rezim militer. 

Selain itu, melihat seberapa pentingnya posisi militer dalam struktur tatanan 

politik hingga dapat menjadi dominan di Pakistan, serta bagaimana dinamika 

perampasan kursi kekuasaan yang diwarnai dengan kudeta militer menjadi sebuah 

hal yang biasa ketika ketidakstabilan politik terjadi di Pakistan. Pembahasan ini 

merupakan gerbang utama dari pembahasan selanjutnya tentang hubungan sipil-

militer di Pakistan.  

2.1 Perkembangan Dinamika Politik dan Pemerintahan Pakistan 

Dinamika politik di Pakistan diwarnai oleh krisis pemerintahan dengan 

keterlibatan militer dan kelompok-kelompok etnis di dalamnya. Otoritarianisme, 

kekuasan eksekutif yang kuat, fase panjang darurat militer, perpecahan dan 

konflik yang sering terjadi antara kelompok-kelompok etnis, dan keberadaan 

ekstrimisme serta militan telah menjadi isu endemik di negara ini. Selain itu, 

penyebab dari krisis pemerintahan itu sendiri dikarenakan adanya krisis 

kepemimpinan nasional, dimana sebagian besar masyarakat Pakistan 

mengeluhkan atas ketiadaan pemimpin yang jujur, memiliki rasa toleransi yang 
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tinggi, serta memiliki kepekaan atas kondisi dan situasi negara agar dapat 

menyatukan masyarakat serta tradisi politik-geografis yang berbeda di berbagai 

wilayah.44 

Dilema pembangunan nasional serta pencapaian pemerintahan yang baik 

belum terselesaikan dan masih membayangi negara Pakistan. Selain itu terdapat 

beberapa aktor utama yang sedang bersaing agar bisa mendapatkan pengaruh dan 

kekuasaan di Pakistan yaitu sayap sipil negara, partai, kelompok islam, dan 

militer.45 Pengaruh dari keberadaan militer sendiri dalam setiap aktivitas politik 

telah berhasil menjadi bagian besar dari sejarah Pakistan yang turut melengkapi 

pergerakan trafik dinamika politik di negara ini. Kondisi pemerintahan yang 

selalu berada dibawah kemudi militer, baik ketika militer itu berkuasa ataupun 

tidak, militer tetap memegang kendali atas berbagai bentuk aktivitas politik yang 

ada. Militer masuk dalam ranah politik Pakistan hampir di setiap dimensi 

pemerintahan.  

Perebutan kekuasaan pemerintahan oleh militer juga menjadi salah satu 

aspek dominan dalam isu ini. Hal ini karena kondisi tersebut berdampak pada 

situasi domestik Pakistan serta interaksi antara militer dan masyarakat sipil. 

Selain itu, periode panjang kekuasaan militer yang diselingi oleh pemerintahan 

sipil terpilih yang tidak efektif, menjadi pemicu gagalnya pengembangan 

                                                             
44Iftikhar H. Malik, 1997. State and Civil Society in Pakistan (Politics of Authority, Ideology and 
Ethnicity), ST. MARTIN’s PRESS, INC,. United States of America. Hal. 25 
45 Mohammad Waseem, Patterns of Conflict in Pakistan: implications for Policy, Working Paper 
Number 5, January 2011, Saban Center, Brookings, diakses melalui 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/01_pakistan_waseem.pdf tgl 27/03/18 
pkl 09.13 WIB 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/01_pakistan_waseem.pdf%20tgl%2027/03/18%20pkl%2009.13
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/01_pakistan_waseem.pdf%20tgl%2027/03/18%20pkl%2009.13
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demokrasi institusional.46 Sehingga mempengaruhi perubahan arah ideologi 

negara karena mengikuti kebijakan pemimpin dengan prinsip yang berbeda-beda. 

Walaupun demikian, Pakistan sudah mulai mengalami situasi yang ideal 

pasca 2007, dimana kekuatan politik militer semakin berkurang. Hal ini 

disebabkan oleh demonstrasi ribuan orang di Karachi pada tanggal 12 Mei 2007 

yang menentang Presiden Musharraf karena telah menyalahi undang-undang 

Pakistan dengan memecat ketua mahkamah agung dan memberlakukan keadaan 

darurat atas kepentingannya sendiri.47 Itu sebabnya peran politik militer semakin 

surut, meskipun tetap saja militer masih mendominasi kebijakan keamanan 

nasional dan mempengaruhi urusan luar negeri.48 Namun setidaknya ini dapat 

memberikan ruang politik bagi pemerintah sipil terpilih untuk memperkuat 

lembaga-lembaga demokrasi. Inilah sebabnya supremasi militer versus sipil 

memang menjadi masalah besar yang harus diselesaikan agar demokrasi di 

Pakistan dapat berkelanjutan. 

 

2.1.1 Sistem Politik dan Struktur Negara Pakistan 

Pakistan merupakan negara yang memiliki tiga tingkatan pemerintahan 

yaitu pusat, provinsi, dan lokal. Pemerintah pusat dipimpin oleh kepala negara 

yaitu presiden yang dipilih secara tidak langsung melalui electoral collage yang 

terdiri dari senat, majelis nasional, dan empat majelis provinsi Pakistan. Masing-

masing provinsi memiliki undang-undang dan kementerian yang memberdayakan 
                                                             
46 Zahid Hussain, 2014. The Construction and Deconstruction of Pakistan: The Institutional Writ 
of the State, CIDOB Policy Research Project, Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Hal 15 
47 KBRI Islamabad, Perkembangan dalam negeri Pakistan, diakses melalui 
https://www.kemlu.go.id/islamabad/lc/Pages/Pakistan2.aspx, tgl 01/07/18 pkl 22.51 WIB. 
48 Ibid.  

https://www.kemlu.go.id/islamabad/lc/Pages/Pakistan2.aspx
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pemerintah lokal. Seperti yang tercantum pada pasal 140-A menyatakan bahwa : 

“Setiap provinsi secara hukum, harus menetapkan sistem pemerintahan lokal dan 

menyerahkan tanggung jawab politik, administratif dan keuangan serta 

kewenangan kepada perwakilan terpilih dari pemerintah lokal.”49 Sehingga pada 

dasarnya pemerintah daerah merupakan tanggungjawab dari pemerintah provinsi. 

Pasca kemerdekaan Pakistan ditahun 1947, terdapat beberapa peristiwa 

yang terjadi dan diduga menjadi penyebab munculnya visi yang saling 

bertentangan dari arah ideologis negara. Salah satunya adalah intervensi militer 

yang membawa ketidakstabilan politik di Pakistan pasca meninggalnya Quaid-i-

Azam pada 11 September 1948, dan terbunuhnya Liquat Ali Khan pada Oktober 

1951 yang merupakan Letnan sekaligus Perdana Menteri pertama Pakistan 

dengan mewariskan kekosongan politik yang membuat demokrasi parlementer 

mulai terkikis sehingga peraturan gubernur di provinsi-provinsi dijadikan sebuah 

instrumen intervensi  politik oleh para elit birokrasi. 

Kemudian kekuasaan pun dipimpin oleh Ghulam Muhammad yang 

merupakan mantan birokrat menggantikan Liquat Ali Khan sebagai Gubernur 

Jenderal Pakistan di tahun 1951 dan berlanjut kepada Iskander Mirza yang 

memulai karirnya dari militer dan kemudian bergeser ke birokrasi, memimpin 

Pakistan pada tahun 1955. Keduanya dinilai memiliki hubungan yang cukup dekat 

dengan Kepala Angkatan Darat, Jenderal Ayub Khan serta tidak memiliki 

keyakinan terhadap institusi demokrasi. Masa kepemimpinan Iskander Mirza 
                                                             
49 The local government system in Pakistan, www.clgf.org.uk/pakistan, hal 134, diakses melalui 
http://www.clgf.org.uk/default/assets/File/Country_profiles/Pakistan.pdf tgl 02/04/18 pkl 09.41 
WIB 

http://www.clgf.org.uk/pakistan
http://www.clgf.org.uk/default/assets/File/Country_profiles/Pakistan.pdf%20tgl%2002/04/18%20pkl%2009.41
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merupakan garda depan ketidakstabilan politik dan munculnya intervensi militer 

dalam politik yang ditandai oleh kudeta militer Ayub Khan terhadap Iskander 

Mirza, satu bulan setelah penunjukkannya sebagai Kepala Administrator Militer 

Darat di tahun 1958.50 

Masuknya elit birokrasi militer kedalam arena politik bisa disimpulkan 

disebabkan kesengajaan ataupun karena kelalaian. Hal ini dapat dilihat dari tidak 

adanya organisasi partai politik yang berkembang dengan baik sehingga tidak 

dapat mendistribusikan sumber daya secara adil di setiap provinsi yang ada. 

Kehadiran partai di dalam sebuah negara demokrasi sesungguhnya merupakan 

kekuatan politik dan sosial yang cukup besar. Melihat keberadaan partai politik di 

masa perjuangan kemerdekaan yang bertempur melawan Inggris demi 

memperjuangkan tanah air yang terpisah kemudian berubah melemah dan gagal 

menyelamatkan Pakistan dari kekuasaan militer. Sehingga kegagalan partai-partai 

politik dalam menjawab tantangan kekosongan politik akhirnya menjadi pemicu 

melemahnya demokrasi dan mengubahnya menjadi kekuatan bagi para non-

demokratis seperti birokrasi dan militer untuk melakukan intervensi politik. 

Pandangan terkait tidak adanya pemimpin yang kompeten dan dapat 

melanjutkan kepemimpinan Jinnah sesuai dengan arah sistem politik yang telah 

dirancang diawal pembentukan negara Pakistan, menjadi salah satu faktor 

tumbuhnya pengaruh birokrasi dan militer dalam politik. Pasalnya perpecahan dan 

ketidakmampuan para pemimpin politik untuk membangun sistem partai selama 

                                                             
50 Muhammad Hasan, Causes of Military Intervention in Pakistan: A Revisionist Discourse, 
Pakistan Vision Vol. 12 No. 2, dikutip melalui pu.edu.pk/images/journal/studies/PDF-
FILES/Article-3_V_12_No_2_Dec11.pdf, tgl 22/04/18 pkl 14.08 WIB 
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periode konflik menyebabkan keruntuhan sistem partai dan memfasilitasi 

penguasaan elit birokrasi militer. Selain itu pada masa Presiden Mirza, 

pertimbangan kebijakan politik luar negeri dan keamanan Pakistan ditugaskan 

kepada militer yang akhirnya membuat Ayub Khan memegang peran kunci untuk 

menyelaraskan hubungan Pakistan dengan Amerika Serikat sebagai sponsor dari 

pakta pertahanan Pakistan. Hal inilah yang menguatkan posisi militer dalam 

konteks domestik. Pada akhirnya embrio intervensi militer serta kejatuhan 

demokrasi parlementer pun tercipta pada masa Presiden Mirza yang secara terang-

terangan mendeklarasikan Darurat Militer pada Oktober 1958 dengan menunjuk 

Jenderal Ayub Khan sebagai Chief Martial Law Administrator (CMLA). Inilah 

kegagalan dan kejatuhan politik yang membawa Pakistan menjadi korban 

intervensi militer berulang kali.51 

Intervensi militer dalam politik di Pakistan dapat dikatakan merupakan 

hasil dari profesionalisme militer yang memfokuskan militer untuk 

menyelenggarakan pelatihan khusus demi meningkatkan kekuatan melawan 

musuh. Selain itu, militer sebagai institusi memiliki tujuan utama untuk membela 

dan menjaga negara dari ancaman internal maupun eksternal, tetapi juga memiliki 

kepentingan dasar pejabat militer baik kepentingan bisnis, maupun kelompok 

sebagai sumber utama intervensi militer. Selain itu tujuan utama lainnya militer 

sebagai suatu lembaga di dalam sebuah negara adalah untuk memperluas 

kekuatannya dan melindungi pendapatan organisasinya. Sehingga dengan kata 

lain, intervensi militer ke dalam politik memiliki tujuan utama untuk keuntungan 

                                                             
51 Ibid 
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kelas mereka sendiri.52 Oleh karena itu, intervensi militer yang dilakukan oleh 

Musharraf melalui kudeta pada tahun 1999 dapat dikategorikan sebagai upaya 

untuk memperluas kekuatan dan pengaruhnya dalam masyarakat serta melindungi 

pendapatan organisasinya. Pasalnya, kudeta terjadi akibat adanya isu pergantian 

Musharraf sebagai kepala militer Pakistan dengan Jenderal Ziauddin oleh perdana 

menteri Nawaz Sharif. Sehingga dengan kata lain, jika Musharraf digantikan 

maka tercapainya kepentingan Musharraf maupun organisasinya tidak terjamin 

apalagi jika penggantinya adalah Ziauddin yang berasal dari pihak oposisi karena 

memiliki kedekatan dengan Nawaz Sharif. 

Serangkaian permasalahan tersebut membuat Pakistan jatuh kedalam 

genggaman militer yang mengakibatkan negara ini larut dalam konstitusi yang 

tidak pasti, sehingga butuh waktu hampir delapan tahun untuk menyetujui 

konstitusi akhir dan mendirikan Pakistan sebagai republik dalam persemakmuran. 

Sistem parlementer baru pun harus menghadapi tantangan baru akibat kudeta 

militer oleh Jenderal Ayub Khan ditahun 1958 yang membuat politik dan 

konstitusi Pakistan berada dalam kekuasaan militer. Kegagalan dalam perang 

kedua melawan India ditahun 1965, meningkatnya korupsi yang berakibat pada 

renggangnya hubungan dengan Pakistan timur, menurunkan otoritas Ayub Khan 

yang akhirnya memaksanya untuk mengundurkan diri ditahun 1969 dan 

kepemimpinan di serahkan pegang oleh Jenderal Yahya Khan. Ditahun 1970 

dilakukanlah pemilihan pertama yang didasarkan pada demokrasi nasional.  

                                                             
52 Muhammad Dawood, The Causes Of Military Interventions In Politics: A Case Study Of 
Pakistan And Bangladesh, European Scientific Journal  August 2014, dikutip melalui 
https://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/4030/3841 tgl 22/04/2018 pkl 14.13 WIB 

https://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/4030/3841%20tgl%2022/04/2018%20pkl%2014.13
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Hasil pemilihan pun tidak dapat diterima di Pakistan Barat karena 

dominasi suara dipimpin oleh Liga Awami yang berbasis di Pakistan Timur 

sehingga kekuasaan tidak dialihkan pada pemimpin terpilih. Hal inilah yang 

membuat hubungan antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur semakin 

terpolarisasi, yang pada ujungnya berdampak pada pemisahan keduanya dengan 

pendeklarasian Republik Rakyat Bangladesh yang independen pada tahun 1971. 

Akibat dari kondisi tersebut, perang antara Pakistan dan Bangladesh pun tidak 

dapat dihindari.  

Setelah perang terjadi, Jenderal Yahya Khan mengundurkan diri sebagai 

presiden dan menyerahkan kepemimpinan kepada Zulfikar Ali Bhutto, pendiri 

Partai Rakyat Pakistan, sekaligus pemilik mayoritas kursi di Pakistan Barat pada 

pemilihan 1970. Bhutto menjadi presiden sekaligus CMLA pertama, dan beralih 

menjadi perdana menteri setelah konstitusi 1973 mulai berlaku yaitu pada 14 

Agustus.53 

Kostitusi 1973 menyatakan bahwa Pakistan merupakan negara federal 

yaitu Republik Islam Pakistan, dan mengakui islam sebagai agama negara. 

Konstitusi bersifat parlementer dan legislatif bikameral di pusat, yang terdiri dari 

majelis nasional dan senat. Walaupun undang-undang dasar 1973 ini telah 

mengalami banyak tantangan, penahanan ketika militer berkuasa, dan diubah 

                                                             
53 CIDOB International Yearbook 2012, Pakistan:  Country Profile, Political System and State 
Structure  of Pakistan, Hal. 1 dikutip melalui https://www.cidob.org/ tgl 01/04/18 pkl 10.00 WIB 

https://www.cidob.org/
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sebanyak 19 kali, namun akhirnya konstitusi ini menjadi landasan aturan negara 

Pakistan.54  

 

2.2 Posisi Militer dalam Struktur Tatanan Politik Di Pakistan 

Militer dalam sebuah negara erat kaitannya dengan keamanan, pertahanan, 

bela negara, dan segala bentuk proteksi terhadap hal-hal yang mengancam baik 

dari pihak eksternal maupun internal. Sehingga, militer akan dihadapkan dengan 

beberapa situasi yang menyebabkannya mengalami dilema. Seperti yang 

disampaikan oleh Jenderal Anthony Zinni55 dalam sebuah penelitian milik 

Lieutenant Colonel Steven L. Bullimore, berpendapat bahwa: 

On one hand, you have to shoot and kill somebody. On the other 
hand, you have to feed somebody. On the other hand, you have to 
build the economy, restructure the infrastructure, build the 
political system. And there’s some poor lieutenant colonel, colonel, 
brigadier general down there, stuck in some province with all that 
saddled onto him, with NGOs and political wannabes running 
around, with factions and a culture he doesn’t understand.”56 

 

Disinilah profesionalitas militer diuji dengan berbagai tantangan yang 

dengan jelas tidak dapat dihindari. Keadaan ini tidak hanya terjadi dibeberapa 

negara saja, tetapi hampir semua negara terkhusus bagi negara-negara 

                                                             
54 Ibid. 
55 Merupakan Jenderal Marinir Amerikan dengan bintang empat sekaligus veteran perang Vietnam 
yang lahir di Philadelphia pada tahun 1947 dan mendapatkan julukan ‘The GodFather’ 
dikarenakan salah satu kekuatan utamanya adalah reputasi untuk kepekaan politik terutama 
dibidang yang bergejolak urusan Timur Tengah. Meskipun telah pensiun, (Purn.) Anthony Zinny 
sempat mendapatkan tugas sebagai utusan Amerika Serikat yang mencoba menjembatani 
perdamaian antara Israel dan Palestina. Anthony Zinny merupakan korps Marinir Amerika yang 
sangat disegani dan selalu mendapatkan tugas penting utamanya berhubungan dengan gerakan 
separatisme, Zinny sering menjadi utusan penengah dari konflik-konflik tersebut. (BBC.COM, 
news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1683427.stm) 
56 Lieutenant Colonel Steven L. Bullimore, The Military’s Role In Nation-Building: Peace And 
Stability Operations Redefined, Strategy Research Project, Maret 2006, U.S. Army War College 
Carlisle Barracks, Pennsylvania. 
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berkembang yang masih berproses untuk memperbaiki kondisi domestik negara 

baik dari segi ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, politik, dan 

sebagainya. Pakistan merupakan salah satu dari beberapa negara di dunia yang 

pemerintahannya berada dibawah kekuasaan militer secara langsung dan juga 

secara tidak langsung. Dikatakan langsung karena pernah dipimpin oleh beberapa 

jenderal militer. Sedangkan maksud kekuasaan militer secara tidak langsung yaitu 

meskipun dipimpin bukan dari kalangan militer, tetapi tindakan, kebijakan dan 

keputusan yang keluar atas dasar pertimbangan dari militer.  

Pasca kemerdekaan Pakistan tahun 1947, negara ini sempat memiliki 

sejarah panjang keterlibatan militer dalam kehidupan masyarakat di Pakistan 

terutama dalam hal politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Militer Pakistan 

telah mendominasi urusan-urusan negara sejak beberapa tahun setelah negara ini 

merdeka. Militer menguasai Pakistan hingga mampu membentuk dan mengambil 

peran dalam menentukan arah serta perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan 

ikut mempengaruhi setiap kebijakan luar negeri Pakistan. Salah satu contoh 

adalah pada tahun 1947-1948  militer elit ikut mengambil posisi yang 

mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan membantu rehabilitasi 

pengungsi. Melalui presiden militer yang memerintah Pakistan sejak 1958, 

kemudian di tahun 1977 hingga 1988, dan di tahun 1999 sampai 2008 militer 

Pakistan mencoba menunjukkan besar pengaruh dan kekuasaannya di dalam 

negara.57  

                                                             
57Lt Colonel Inderjit Singh a/l Tara Singh, Military Rule Versus Civilian Rule: An Analytical Study 
On The People’s Choice Of Leadership In Pakistan, International Journal of Humanities and 
Social Science, Vol. 1 No. 8; July 2011, Centre for Promoting Ideas, USA, Hal 182. Dikutip 
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Dimasa Ayub Khan, masih terjadi konflik antara India dan Pakistan yang 

menyebabkan terjadinya peperangan hingga akhirnya Pakistan harus menerima 

kekalahan di masa pemerintahan Ayub Khan pada tahun 1965. Kemudian pada 

era selanjutnya, dibawah pemerintahan Jenderal Agha Muhammad Khan, Pakistan 

juga mengalami kegagalan dalam mempertahankan Pakistan Timur yang 

kemudian menjadi Bangladesh pada tahun 1971. Sehingga kegagalan inilah yang 

membuat militer harus bersedia menyelenggarakan pemilu demi meredam aksi 

dari masyarakat atas menurunnya rasa percaya terhadap militer.58 

Pergerakan militer di Pakistan banyak mengarah ke dalam intervensi 

maupun campur tangan di bidang politik. Keadaan politik yang tidak stabil sering 

kali memaksa militer untuk masuk dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan 

negara ini. Hal ini terlihat seperti pada era Jenderal Zia Ul Haqh, berhasil 

mengambil alih pemerintahan pada tahun 1977 lalu kemudian mengeluarkan 

kebijakan dengan mengumumkan pemilihan yang menempatkan perdana menteri 

yang dipilih dari sipil bernama  Muhammad Khan Junejo, namun tidak lama 

setelah itu Zia-Ul-Haq membubarkan parlemen dan memecat Muhammad Khan 

Junejo sebagai perdana menteri.59 

                                                                                                                                                                       
melalui http://www.ijhssnet.com/journals/Vol._1_No._8;_July_2011/21.pdf diakses pada tgl 
23/05/17 pkl 22.10 WIB 
58 Zaenal Ali, 2008, Tragedi Benazir Bhutto (E-Book), Yogyakarta, Penerbit Narasi, Hal. 144. 
Diakses melalui 
https://books.google.co.id/books?id=E48Dv731VU4C&pg=PA144&lpg=PA144&dq=kudeta+mili
ter+pertama+kali+pakistan&source=bl&ots=KFvXhgaxAN&sig=8uwIkVW0PuUpHk4V8S3kOI-
IaF4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiJuZSfwIbUAhWCErwKHShrBps4ChDoAQgiMAA#v=onep
age&q=kudeta%20militer%20pertama%20kali%20pakistan&f=false pada tgl 23/05/17 pkl 23.05 
WIB 
59 Shaikh Aziz,  A leaf from history: Junejo’s government sacked, Dawn, Sunday Magazine, 
February 2016. Diakses melalui https://www.dawn.com/news/1240769 pada tgl 24/05/17 pkl 
09.56 WIB 

http://www.ijhssnet.com/journals/Vol._1_No._8;_July_2011/21.pdf%20diakses%20pada%20tgl%2023/05/17%20pkl%2022.10
http://www.ijhssnet.com/journals/Vol._1_No._8;_July_2011/21.pdf%20diakses%20pada%20tgl%2023/05/17%20pkl%2022.10
https://books.google.co.id/books?id=E48Dv731VU4C&pg=PA144&lpg=PA144&dq=kudeta+militer+pertama+kali+pakistan&source=bl&ots=KFvXhgaxAN&sig=8uwIkVW0PuUpHk4V8S3kOI-IaF4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiJuZSfwIbUAhWCErwKHShrBps4ChDoAQgiMAA#v=onepage&q=kudeta%20militer%20pertama%20kali%20pakistan&f=false
https://books.google.co.id/books?id=E48Dv731VU4C&pg=PA144&lpg=PA144&dq=kudeta+militer+pertama+kali+pakistan&source=bl&ots=KFvXhgaxAN&sig=8uwIkVW0PuUpHk4V8S3kOI-IaF4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiJuZSfwIbUAhWCErwKHShrBps4ChDoAQgiMAA#v=onepage&q=kudeta%20militer%20pertama%20kali%20pakistan&f=false
https://books.google.co.id/books?id=E48Dv731VU4C&pg=PA144&lpg=PA144&dq=kudeta+militer+pertama+kali+pakistan&source=bl&ots=KFvXhgaxAN&sig=8uwIkVW0PuUpHk4V8S3kOI-IaF4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiJuZSfwIbUAhWCErwKHShrBps4ChDoAQgiMAA#v=onepage&q=kudeta%20militer%20pertama%20kali%20pakistan&f=false
https://books.google.co.id/books?id=E48Dv731VU4C&pg=PA144&lpg=PA144&dq=kudeta+militer+pertama+kali+pakistan&source=bl&ots=KFvXhgaxAN&sig=8uwIkVW0PuUpHk4V8S3kOI-IaF4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiJuZSfwIbUAhWCErwKHShrBps4ChDoAQgiMAA#v=onepage&q=kudeta%20militer%20pertama%20kali%20pakistan&f=false
https://www.dawn.com/news/1240769/a-leaf-from-history-junejos-government-sacked
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Pada masa pemerintahan Zia-Ul-Haq, Pakistan mengalami proses 

Islamisasi yang di satu sisi dinilai paling berjasa karena menjadikan Pakistan 

sebagai negara pusat global politik islam namun disisi lain, kebijakan ini banyak 

ditentang oleh perempuan Pakistan dan kelompok-kelompok hak asasi manusia 

karena dinilai mengarah pada tindakan hukum yang kurang adil bagi seluruh 

masyarakat Pakistan, penyebabnya adalah Islamisasi membuat penahanan 

terhadap korban pemerkosaan dibawah hukum had, juga banyak lagi kebijakan 

yang mengarah pada diskriminasi sebagian kelompok.60 

Militer di Pakistan memiliki cerita tersendiri yang kemudian menjadi 

bagian dari sejarah perkembangan demokrasi dan penegakkan Islamisasi di 

Pakistan. Militer masuk mengintervensi politik pemerintahan negara ini 

disebabkan beberapa faktor selain karena kesempatan yang ada tetapi juga hal lain 

seperti kurangnya pegawai negeri yang terlatih juga turut meningkatkan peran 

militer dalam politik karena mereka menganggap dirinya telah terlatih dan lebih 

pantas mengisi posisi-posisi di pemerintahan. Selain itu, kondisi negara Pakistan 

yang diwarnai konflik etnis, pemisahan oleh gerakan-gerakan nasionalis, 

ketegangan dengan Afghanistan, konflik khasmir dengan India, ekstrimisme dan 

militan menyebabkan pembenaran terhadap peningkatan alokasi dana terhadap 

militer karena meyakini keamanan negara sangat dibutuhkan pada saat-saat 

seperti ini, dan hanya militer yang dapat mengakomodasi. Faktor kuat lainnya 

yaitu para politisi banyak mementingkan kelompok mereka sendiri sehingga tidak 

                                                             
60 Marniati, Muhammad Zia ul-Haq Tegakkan Interpretasi Negara Islam di Pakistan, Khasanah, 
Republika.co.id, Ed. 24 Desember 2016. Diakses melalui http://www.republika.co.id/berita/dunia-
islam/islam-digest/16/12/14/oi692w313-muhammad-zia-ulhaq-tegakkan-interpretasi-negara-
islam-di-pakistan pada tgl 24/05/17 pkl 10.09 WIB 

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/16/12/14/oi692w313-muhammad-zia-ulhaq-tegakkan-interpretasi-negara-islam-di-pakistan%20pada%20tgl%2024/05/17%20pkl%2010.09
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http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/16/12/14/oi692w313-muhammad-zia-ulhaq-tegakkan-interpretasi-negara-islam-di-pakistan%20pada%20tgl%2024/05/17%20pkl%2010.09


49 
 

efisien dalam menjalankan tugasnya serta banyak melakukan tindakan korupsi.61 

Sehingga merupakan sebuah kewajiban bagi militer untuk mengambil alih posisi 

pemerintahan dari para pejabat yang dianggap tidak layak menduduki posisi 

tersebut karena banyak merugikan masyarakat dengan tindakan yang tidak efisien. 

Militer muncul untuk menyelamatkan Negara sebagai lembaga yang disiplin, 

terorganisasi, terlatih serta terdidik.  

Posisi penting militer dalam tatanan politik di Pakistan sangat terasa sejak 

tahun 1999 di masa pemerintahan Jenderal Pervez Musharraf. Pada masa 

pemerintahan Musharraf, masyarakat menganggapnya sebagai pemimpin militer 

yang mengantarkan Pakistan keluar dari kemelut politik.62 Hal ini karena pasca 

pemilihan umum yang melengserkan posisi Musharraf, Pakistan dianggap telah 

mulai berjalan kearah sistem demokrasi seperti yang diharapkan. 

Di sebuah negara seperti Pakistan, militer dinilai memiliki posisi yang 

penting sehingga dibenarkan untuk memegang kekuasaan sebagai alat 

pemberantasan korupsi, menjamin keamanan nasional, ketertiban, dan 

meningkatkan penegakkan hukum. Militer Pakistan telah menikmati status dan 

kekuasaan yang besar dalam urusan internal negara dengan tingkat keterlibatan 

yang cukup tinggi terutama dalam lingkup regional maupun ekstra-regional.63 

Lebih kompleks lagi, posisi militer dalam tubuh politik Pakistan bukan sekedar 

                                                             
61 Elisa Ada Giunchi, The Political And Economic Role Of The Pakistani Military, Analysis No. 
269, July 2014, Instituto Per Gli Studi Di Politica Internazionale. Diakses melalui 
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_269_2014.pdf tgl 06/07/18 pkl 
21.18 WIB 
62Deutsche Welle (www.dw.com), “Peran Militer Dalam Politik Pakistan | Dunia | DW | 
25.02.2008,” DW.COM, accessed May 24, 2017, http://www.dw.com/id/peran-militer-dalam-
politik-pakistan/a-3148035. pkl 10.42 WIB 
63 Malik, Op., Cit. Hal 72 

https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_269_2014.pdf%20tgl%2006/07/18%20pkl%2021.18
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intervensionis atau pretorian saja, tetapi lebih dari itu. Menyangkut peran militer 

sebagai militer islam sehingga hubungan militer dengan negara 

mengkonseptualisasikan hubungan dialektis antara islam, Pakistan dan militer. 

Jika dianalogikan maka, tanpa Islam, Pakistan tidak akan ada. Tanpa Pakistan, 

militer pun tidak akan bisa ada. Begitupun tanpa militer, maka Islam dan Pakistan 

akan terancam. Sehingga untuk menjadikan negara Pakistan abadi dan kuat maka 

militerlah alat untuk mengabadikan islam.64  

Semua penjelasan diatas menunjukkan bahwa posisi militer dalam struktur 

tatanan politik di Pakistan lebih di dasarkan pada anggapan bahwa militer 

merupakan “guardian of the nation” sehingga memiliki hak untuk campur tangan 

dalam politik kapanpun jika terjadi krisis politik.65 Selain itu, celah yang banyak 

didapatkan oleh militer dalam setidakstabilan politik di Pakistan merupakan 

kesempatan yang baik untuk dapat meningkatkan kekuasaan militer di negara 

tersebut.  

 

2.3 Dinamika Kudeta Militer Di Pakistan  

Pasca kemerdekaan Pakistan di tahun 1947, negara ini telah mengalami 

tiga kali pengambilan kekuasaan melalui kudeta militer. Hal ini karena, 

ketidakstabilan politik negara ini, dan faktor lainnya yang memicu intervensi 

militer dalam kehidupan politik Pakistan. Jika ditelusuri lebih dalam, maka dalam 

                                                             
64 Malik, Op., Cit. Hal 77 
65 Aslam Khan, 2012, Civil military relations:The Role of Military in the Politics of Pakistan, 
Lund University, Sweden. Hal. 30. Diakses melalui 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3460205&fileOId=3910974 
pada tgl 24/05/17 pkl 19.25 WIB 
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sejarah kudeta di Pakistan, dapat penulis jelaskan dengan diawali dari kudeta yang 

dilakukan oleh Jenderal Ayub Khan.  

Pada tahun 1955, Pakistan dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal yang 

bernama Iskander Mirza. Mirza adalah Gubernur Jenderal pertama Pakistan dan 

saat itu Pakistan sedang mengalami kondisi darurat yang menyebabkan Mirza 

harus memilih pimpinan darurat militer Pakistan. Terjadi pergolakan politik untuk 

melumpuhkan kekuasaan presiden Iskander Mirza yang berakibat pada 

pembekuan parlemen sehingga harus menunjuk kabinet baru dengan Jenderal 

Ayub Khan sebagai Perdana Menteri. Alhasil dipilihlah Jenderal Ayub Khan 

sebagai kepala pemerintahan darurat militer. Namun tidak lama setelah 

pengangkatan terhadap Ayub Khan oleh Mirza, kondisi malah menjadi berbalik 

dengan alasan atas dasar negara harus diselamatkan dari kekacauan karena saat itu 

Pakistan sedang menghadapi perpecahan ideologis dan etnis serta masalah 

administrasi dan keamanan maka Jenderal Ayub Khan melakukan kudeta terhadap 

Mirza.66 Kemudian Mirza diasingkan ke Inggris hingga akhirnya meninggal di 

tempat pengasingan tersebut.67  

Tepat tanggal 17 Oktober 1958, Ayub Khan mengangkat dirinya sebagai 

Presiden Pakistan hingga tahun 1969.68 Semasa pemerintahannya, ekonomi 

Pakistan mengalami peningkatan yang cukup baik walaupun berujung pada 

                                                             
66 Muhammad Hassan, Causes of Military Intervention in Pakistan: A Revisionist Discourse, 
Desember 2011, Journal Vol. 12 No.2 diakses melalui 
http://results.pu.edu.pk/images/journal/studies/PDF-FILES/Article-3_V_12_No_2_Dec11.pdf tgl 
02/04/18 pkl 13.43 WIB 

67 BBC, 1958:Iskander Mirza tersingkir, MediaIndonesia.com, diakses melalui 
http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/74227/1958-iskander-mirza-
tersingkir/2016-10-27 pada tgl 24/05/17 pkl 20.49 WIB 
68 Ibid. 

http://results.pu.edu.pk/images/journal/studies/PDF-FILES/Article-3_V_12_No_2_Dec11.pdf%20tgl%2002/04/18%20pkl%2013.43
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http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/74227/1958-iskander-mirza-tersingkir/2016-10-27%20pada%20tgl%2024/05/17%20pkl%2020.49


52 
 

ketidakmerataannya pendapatan masyarakat Pakistan karena kurangnya kebijakan 

redistributif yang efektif sehingga memunculkan kesenjangan regional dan 

intraregional.69 Pertumbuhan regional di Pakistan era Ayub Khan dapat dilihat 

melalui grafik berikut: 

Diagram 2.1  

Tingkat Pertumbuhan Regional Pakistan era Ayub Khan 

Tahun 1950an-1960an 

 
Sumber: Lahore School Of Economics 

Selain pertumbuhan regional yang cukup baik, Ayub Khan juga 

memperkenalkan apa yang disebut dengan “Demokrasi Dasar” dan konstitusi 

1962 yang menggantikan pemerintahan parlementer. Sehingga sebagai negara 

yang menganut sistem demokrasi dasar pada saat itu Pakistan memberikan 

                                                             
69 Naghman Chaudhry,Pakistan’s First Military Coup: Why Did The First Pakistani Coup Occur 
And Why Does It Matter?, Tesis, Monterei, California: Naval Postgraduate School. Hal. 60. 
Diakses melalui 
http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/6773/12Mar_Chaudhry.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y tgl 24/05/17 pkl 21.12 WIB 
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legitimasi pada pemerintahan Ayub dan menjadikannya sebagai Presiden Pakistan 

tahun 1960-1965. Pada masa itu, Ayub Khan lebih mengandalkan orang sipil 

dibandingkan staf atau komandan korpsnya untuk perumusan kebijakan publik. 

Salah satunya adalah Zulfikar Ali Bhutto yang menjadi menteri luar negeri di 

masa rezim Ayub Khan. Bhutto mencoba memberikan otonomi yang tinggi 

kepada militer dalam hal pertahanan dan modernisasi upaya untuk mendapatkan 

bantuan militer yang besar dari Amerika Serikat. Akibat dari kebijakan ini, pada 

1964-1965 terjadi perpecahan antara Ayub Khan dengan militer.70 

Upaya memperbesar hak-hak sipil yang menyebabkan adanya politisasi 

militer dan berdampak pada minimnya kekuasaan militer membawa hubungan 

sipil-militer menjadi tidak harmonis. Menurut Huntington, inilah yang disebut 

dengan subject civilian control. Secara tidak langsung, Bhutto yang diberikan 

wewenang oleh Ayub Khan, melakukan kontrol terhadap militer yang akhirnya 

membatasi ruang gerak militer dan menjadikan kekuasaan sipil semakin luas.71  

  Ada hasil baik di masa pemerintahan Ayub Khan, yaitu berhasil 

mengendalikan teknik administrasi yang menyebabkan kontrolisasi terhadap 

praktik korupsi dikalangan birokrat sipil tertekan. Walaupun demikian, semua 

bentuk keberhasilan Ayub Khan selama masa pemerintahannya, tidak dapat 

mempertahankan kekuasaannya di Pakistan untuk waktu yang lama. Pada 

                                                             
70 Rizvi, 2015. Civil-Military Relations: A Comparative Study of Pakistan: From barracks to 
corporate culture, International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies 
(IRJIMS), Volume-I, Issue-VIII, September 2015, Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 
Hal. 34-44 diakses melalui http://www.irjims.com/files/Dr-Arshad-Javed-Rizvi.pdf tgl 24/04/18 
pkl 13.06 WIB. 
71 Hungtington, Op. Cit., Hal. 80-97 
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http://www.irjims.com/files/Dr-Arshad-Javed-Rizvi.pdf%20tgl%2024/04/18%20pkl%2013.06


54 
 

kenyataannya, Ayub Khan harus menerima kejatuhannya akibat kebijakan otoriter 

dan tidak mengadopsi budaya politik yang representif.72 

Kudeta militer selanjutnya yang terjadi di Pakistan dilakukan oleh 

Jenderal Zia-Ul-Haq. Situasi ini terjadi pada tahun 1977, Zulfikar Ali Bhutto yang 

saat itu sedang menjabat sebagai perdana menteri Pakistan dikudeta oleh Zia-Ul-

Haq karena dituduh melakukan penghianatan terhadap Pakistan.73 Hal inilah yang 

menciptakan citra buruk terhadap Pakistan di mata Internasional sehingga 

menyebabkan berhentinya bantuan Amerika Serikat terhadap negara ini. 

Namun tak ingin merasa disalahkan, Zia-Ul-Haq mencoba menarik 

perhatian masyarakat melalui kebijakan Islamisasi Pakistan. Selama masa 

pemerintahannya, Zia-Ul-Haq merupakan pemimpin yang ingin mengangkat citra 

nasional Pakistan, oleh sebab itu ia mendorong para pejabat untuk menggunakan 

bahasa nasional dan merupakan kepala negara pertama yang menggunakan bahasa 

nasional Pakistan yaitu bahasa urdu dan bukan bahasa inggris.74  

Semasa pemerintahan Zia-Ul-Haq, terjadi ketidakstabilan politik negara. 

Hak-hak dasar dan aktivitas politik, serta kebebasan sipil dibatasi. Selain itu rezim 

                                                             
72 Ibid.  
73Malala Yousafzai and Christina Lamb, I Am Malala: Menantang Maut Di Perbatasan Pakistan - 
Afganistan (Mizan, 2014). Hal. 38. Diakses melalui 
https://books.google.co.id/books?id=05BSBAAAQBAJ&pg=PA38&lpg=PA38&dq=kudeta+milit
er+zia+ul+haq&source=bl&ots=en9MeubwOY&sig=-
DTto_hqitkf7iAcUuJ2rYOkwb0&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiPq6f7pIvUAhUGJZQKHaCSC
UQ4FBDoAQgmMAA#v=onepage&q=kudeta%20militer%20zia%20ul%20haq&f=false pada tgl 
24/05/17 pkl 22.11 WIB 
74Dennis Hevesi, “Mohammad Zia Ul-Haq: Unbending Commander for Era of Atom and Islam,” 
The New York Times, August 18, 1988, sec. World, 
http://www.nytimes.com/1988/08/18/world/mohammad-zia-ul-haq-unbending-commander-for-
era-of-atom-and-islam.html. diakses pada tgl 24/05/17 pkl 22.38 WIB 
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Zia juga menciptakan pengadilan militer yang paralel dan tidak akuntabel.75 

Kondisi ini memperlihatkan adanya military oligarchy yang menurut Janowitz 

merupakan situasi dimana militer mengambil alih kekuasaan dan kemudian 

menjadi kelompok penguasa yang membatasi dan menekan segala bentuk 

aktivitas politik sipil.76 

Pada tahun 1988, masyarakat Pakistan harus menerima kematian 

pemimpin militernya yang telah berhasil mencoba mengangkat nilai-nilai islam 

untuk hidup di negara Pakistan. Presiden Zia-Ul-Haq meninggal bersama duta 

besar Amerika Serikat saat berada di sebuah pesawat udara Pakistan yang 

kemudian meledak dan jatuh di wilayah Pakistan Timur.77 Kematian Zia-Ul-Haq 

inilah yang menandai berakhirnya kepemimpinannya. 

Kudeta militer selanjutnya yang menjadi bagian terakhir dari rangkaian 

kudeta militer yang pernah terjadi di Pakistan adalah kudeta militer yang 

dilakukan oleh Jenderal Pervez Musharraf. Sepanjang sejarah kudeta militer yang 

terjadi di Pakistan, kudeta ini dianggap sebagai kudeta yang paling fenomenal. 

Hal ini terjadi pada tanggal 12 oktober 1999, dimana hanya membutuhkan waktu 

12 jam bagi militer Pakistan untuk menggulingkan pemerintahan sipil yang saat 

itu dipimpin oleh Nawaz Sharif yang kemudian memilih Panglima Militer 

                                                             
75 Osama Siddique, The Jurisprudence Of Dissolutions: Presidential Power To Dissolve 
Assemblies Under The Pakistani Constitution And Its Discontents, Arizona Journal of 
International & Comparative Law, Vol. 23, No. 3, Tahun 2006, Diakses melalui 
http://arizonajournal.org/wp-content/uploads/2015/11/Siddiquearticle.pdf tgl 25/04/18 pkl 22.52 
WIB 
76 Janowitz, Op.Cit., Hal 81. 
77Elaine Sciolino Times Special To The New York, “ZIA OF PAKISTAN KILLED AS BLAST 
DOWNS PLANE; U.S. ENVOY, 28 OTHERS DIE,” The New York Times, August 18, 1988, sec. 
World, http://www.nytimes.com/1988/08/18/world/zia-of-pakistan-killed-as-blast-downs-plane-
us-envoy-28-others-die.html. 
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Jenderal Pervez Musharraf untuk menggantikannya.78 Dinilai sangat fenomenal 

karena penyebab kudeta militer ini adalah adanya isu pencopotan jabatan Pervez 

Musharraf sebagai panglima militer tertinggi di Pakistan oleh Nawaz Sharif dan 

digantikan dengan Jenderal Ziauddin.79 Sehingga setelah mengetahui hal tersebut, 

Musharraf mencoba mengatur strategi untuk menumbangkan nawaz Sharif yang 

mengancam posisinya. Selain itu pemerintahan Nawaz Sharif dinilai sebagai 

penyebab seluruh permasalahan yang terjadi di Pakistan bukan menjadi 

penyelesai masalah. Hal ini karena dengan pertumbuhan kemiskinan yang terjadi, 

Nawaz Sharif dianggap menghamburkan sumber daya untuk proyek-proyek 

infrastruktur yang megah dan membangun istana untuk kepentingan diri sendiri 

dan keluarga.80 Selain itu tuduhan korupsi dan tindakan Nawaz Sharif yang mulai 

campur tangan dalam urusan militer yaitu promosi pemindahan perwira senior, 

adalah perilaku yang melanggar norma hubungan sipil-militer. Sehingga hal 

tersebut juga menjadi alasan lain yang memicu Musharraf membentuk formasi 

untuk merancang aksi kudeta pada 12 Oktober 1999 tersebut. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                             
78“BBC NEWS | South Asia | How the 1999 Pakistan Coup Unfolded,” accessed May 24, 2017, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6960670.stm. pkl 23.06 WIB 
79Ibid. 
80 Zia Mian and A.H. Nayyar,  Again, desperate times: General Musharraf’s 1999 Coup,  Himal, 
November 1999, Vol 12, No. 11, diakses melalui http://essays.ssrc.org/tilly/wp-
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Bagan 2.1 
Peristiwa Kudeta Militer Pakistan 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti 

2.4 Pakistan Pasca Kudeta Militer Musharraf Tahun 1999 

Setelah melakukan kudeta militer terhadap Nawaz Sharif pada Oktober 

1999, Musharraf lantas tidak langsung mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden 

Pakistan namun lebih memilih menyebut dirinya sebagai Chief Executive karena 

ingin dianggap sebagai pelayan masyarakat bukan sebagai penguasa yang biasa 

memerintah orang. Selama memegang jabatan sebagai Kepala Eksekutif, 

Musharraf mendapat dukungan dan bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi 

Pakistan, LSM, dan juga menteri keuangan, serta membentuk sistem 

pemerintahan teknokratis berdasarkan pada agenda Seven Point Reform81 yaitu: 

1) Membangun kembali kepercayaan diri dan semangat nasional masyarakat 

Pakistan;  

                                                             
81 DAWN, Special report: The military strikes back 1999-2008, 2 Desember 2017, dikutip melalui 
https://www.dawn.com/news/1372376, diakses pada tgl 24/04/18 pkl 20.09 WIB 
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2) Memperkuat federasi, menghapus ketidakharmonisan antar provinsi dan 

memulihkan kohesi nasional; 

3) Membangkitkan kembali ekonomi negara dan mengembalikan kepercayaan 

investor;  

4) Memastikan terlaksananya hukum, ketertiban dan keadilan dengan cepat;  

5) Memperbaiki institusi negara;  

6) Mengatasi devolusi kekuasaan sampai tingkat akar;  

7) Memastikan tanggung jawab dengan cepat dan menyeluruh.82 

Pada masa pemerintahannya sebagai Kepala Eksekutif, Musharraf sangat 

populer dikalangan domestik namun belum bisa mengubah keadaan yang ada 

bahwa Pakistan tetap masih menjadi negara paria.83 Selain itu, intervensi militer 

dalam hal ini kudeta yang dilakukan oleh Musharraf menambah penderitaan 

Pakistan dengan isolasi internasional yang berdampak pada ekonomi negara 

tersebut. Sehingga Musharraf mencoba memperbaikinya lewat kerjasama Pakistan 

dengan Amerika Serikat. Selain itu, Musharraf mengawali langkahnya sebagai 

kepala eksekutif dengan cara membangun sistem pemerintahan lokal yang baru, 

mengurang kekuasaan birokrat, menghilangkan sekat antara kota dan desa, dan 

meningkatkan jumlah kursi perempuan di lembaga perwakilan. Hingga pada 

akhirnya di bulan Juli 2001, status Kepala Eksektif berubah menjadi Presiden 

Pakistan.84 

                                                             
82 Mahmood, 2001. The Musharraf and the Governance Crisis: A Case Study of The Government 
of Pakistan, Nova Science Publishers, Inc.,  Huntington, New York. (E-Book) Hal 16-17. 
83 Golongan masyarakat terendah atau hina-dina dalam masyarakat hindu. Masyarakat yang tidak 
memiliki kelas atau kasta. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 
84 Dawn, Op.Cit., 
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Dimasa pemerintahan Pervez Musharraf sebagai presiden di tahun 2001 

hingga 2008, Pakistan mengalami beberapa pencapaian dan beberapa 

kemunduran. Pencapaian negara Pakistan di era pemerintahan Musharraf sangat 

nampak pada bidang ekonomi.85 Di mana pada masa ini, ekonomi tumbuh rata-

rata sekitar 6,3% per tahun. Walaupun banyak pihak oposisi yang mengatakan 

bahwa hal ini terjadi bukan hanya karena Musharraf yang menjabat sebagai 

presiden, tetapi ada faktor lain juga yang mendukung, tetap saja kita tidak bisa 

memungkiri bahwa hal ini terjadi dibawah kekuasaan militer yang saat itu 

dipimpin oleh Jenderal Pervez Musharraf. 

Diagram 2.2 

Pertumbuhan GDP Pakistan Tahun 2000-2008 

 

Sumber: www.finance.gov.pk 

Selain pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, urusan politik luar negeri 

Pakistan juga mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari hubungan kerjasama 

                                                             
85“The Economy under Pervez Musharraf,” DAWN.COM, October 17, 2007, 
http://www.dawn.com/news/271347. Diakses pada tanggal 24/05/17 pkl 23.29 WIB  
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yang baik antara Pakistan dan Amerika dalam upaya memerangi ekstrimisme dan 

terorisme pasca serangan 9/11, dimana Amerika mendorong rezim yang berkuasa 

untuk mengadili perang melawan teror dengan dilakukannya restrukturisasi 

hutang yang besar dan peningkatan pendanaan bantuan pembangunan dengan 

harapan pembentukan militer Pakistan akan secara aktif menghancurkan pasukan 

Al-Qaeda dan Taliban yang beroperasi dari dalam perbatasan.86 

Pada era kepemimpinan Musharraf terjadi revolusi TV kabel yang pasti 

mempengaruhi budaya publik secara umum dan bidang politik khususnya dalam 

waktu yang cukup lama. Revolusi ini pun dianggap sebagai demokratisasi 

pemerintah yang dinilai merupakan salah satu celah demokratisasi di Pakistan 

sehingga jika dipandang dari sudut kemajuan demokrasi, ini sangat baik namun 

jika dilihat dari kepemimpinan militer maka ironisnya ini mempercepat 

kehancuran Musharraf.87 

Selain pencapaian diatas, masa pemerintahan Pervez Musharraf juga 

mengalami kemunduran. Hal ini hampir sama dengan yang telah dilakukan oleh 

beberapa pemimpin militer sebelumnya. Dimana mereka mencoba memunculkan 

kembali identitas Pakistan sebagai negara islam yang menegakkan hukum dan 

syariat islam sehingga sikap ini dinilai dapat melemahkan sistem demokrasi. 

Selain itu, ada yang lebih tampak dihampir akhir masa jabatannya. Hal ini 

menyangkut hubungannya dengan ketua Mahkamah Konstitusi. Tidak adanya 
                                                             
86 Abhishek Kaicke, Pakistan and Democracy: Before and After Musharraf, November 2007, 
Number 47, Canada-Asia Commentary, diakses melalui 
https://www.asiapacific.ca/sites/default/files/cac47.pdf tgl 02/04/18 pkl 10.30 WIB 

87 Aasim Sajjad Akhtar, Musharraf’s legacy, 3 November 2017, Dawn, diakses melalui 
https://www.dawn.com/news/1368024, tgl 02/04/18 pkl 10.52 WIB 

https://www.asiapacific.ca/sites/default/files/cac47.pdf%20tgl%2002/04/18%20pkl%2010.30
https://www.dawn.com/authors/3/aasim-sajjad-akhtar
https://www.dawn.com/news/1368024/musharrafs-legacy
https://www.dawn.com/news/1368024
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saling percaya antara Musharraf dengan parlemen khususnya Ketua Mahkamah 

Konstitusi, membuat Musharraf terjebak dalam permainan politiknya sendiri. Atas 

kebijakannya, Musharraf dinilai telah menyalahgunakan posisinya sebagai 

Presiden Pakistan. Sehingga Musharraf harus menerima kenyataan untuk 

menyelenggarakan pemilihan umum dan tidak bisa memperpanjang masa 

jabatannya sesuai dengan keinginannya.88 

Penjelasan terkait kudeta militer pada setiap rezim yang berkuasa di 

Pakistan memiliki ciri khas kepemimpinan yang berbeda-beda walaupun 

semuanya dilatarbelakangi oleh militer. Tetapi jelas saja setiap pemimpin militer 

memiliki kepentingan tersendiri yang mendorongnya untuk melakukan kebijakan 

yang memutuskan pengambilalihan kekuasaan dalam pemerintahan. Hanya saja 

banyak pihak yang masih belum bisa menerima perbedaan dari setiap misi yang 

disampaikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
88 S. Akbar zaidi, The Political Economy of Military Rule in Pakistan: The Musharraf Regime, 
No.31, 9 january 2008, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore. Hal. 
18. 


