
Perkenalan Myanmar

Latar 
Belakang:

Inggris menaklukkan Myanmar selama 62 tahun (1824-1886) 
dan berada di bawah Kerajaan India Inggris. Myanmar terdaftar 
sebagai provinsi di India sampai 1937 ketika Myanmar menjadi 
koloni yang terpisah dan memiliki pemerintahan sendiri; 
kemerdekaan dari Persemakmuran diperoleh tahun 1948. Jend. 
NE WIN mendominasi pemerintahan dari 1962 sampai 1988, 
pertama-tama sebagai pemimpin militer, kemudian sebagai 
presiden yang dipilih sendiri, dan kemudian sebagai tokoh 
utama politik. Walaupun terjadi pemilihan legislatif multipartai 
pada tahun 1990 yang menyebabkan munculnya partai oposisi 
utama – Liga Nasional untuk Demokrasi atau the National 
League for Democracy (NLD) – menang dengan suara terbesar, 
pemerintahan yang masih berkuasa menolak untuk 
menyerahkan kekuasaan. Pemimpin NLD dan penerima hadiah 
Nobel AUNG SAN SUU KYI, yang berada dalam tahanan 
rumah dari 1989 sampai 1995 dan 200 sampai 2002, ditahan 
pada Mei 2003 dan dipindahkan menjadi tahanan rumah, 
dimana dia hidup tanpa alat komunikasi. November 2005, 
pemerintah memperpanjang masa tahanannya untuk minimal 
enam bulan. Para pendukungnya,  termasuk mereka yang 
menyuarakan demokrasi dan perbaikan hak asasi manusia, 
seringkali dilecehkan atau dipenjara.

Geografi Myanmar

Lokasi: Asia bagian Tenggara, berbatasan dengan Laut Andaman dan 
Teluk Bengal, antara Bangladesh dan Thailand. 

Koordinat 
Geografi:

22 00 U, 98 00 T

Referensi 
Peta:

Asia Tenggara 

Wilayah: total: 678,500 km² 
daratan: 657,740 km² 
perairan: 20,760 km² 

Perbatasan 
darat:

total: 5,876 km 
negara perbatasan: Bangladesh 193 km, Cina 2,185 km, India 
1,463 km, Laos 235 km, Thailand 1,800 km 

Garis pantai: 1,930 km 

Klaim 
maritim:

Wilayah laut: 12 nm 
contiguous zone: 24 nm 
zona ekonomi eksklusif: 200 nm 



continental shelf: 200 nm atau sampai ke ujung margin 
kontinental

Iklim: Monsoon tropis, hujan, panas, musim panas yang lembab 
(southwest monsoon, Juni sampai September); sedikit berawan, 
curah hujan kecil, temperatur sedang, kelembaban lebih rendah 
saat musim dingin (northeast monsoon, Desember sampai 
April) 

Bentuk 
daratan:

Dataran rendah di tengah yang dikelilingi dataran tinggi yang 
terjal dan curam 

Tinggi 
ekstrim di 
atas garis 

laut:

Titik terendah: Andaman Sea 0 m 
titik tertinggi: Hkakabo Razi 5,881 m 

Sumber haria 
alam:

petrolium, kayu, kaleng, antimony, timah, tembaga, tungsten, 
lead, batubara, beberapa marmer, limestone, batu berharga, gas 
alami, hydropower 

Penggunaan 
tanah:

Tanah pertanian: 14.92% 
panen tetap: 1.31% 
lainnya: 83.77% (2005) 

Tanah 
teririgasi:

18,700 sq km (2003) 

Bencana 
alam:

Gempa bumi destruktif dan cyclones; banjir dan longsor umum 
terjadi saat musim hujan (Juni sampai September); musim 
kering periodik 

Isu 
lingkungan 

terbaru:

Penggundulan hutan; polusi udara, tanah, dan air akibat 
industri; sanitasi yang tidak dan pemeliharaan air yang 
mengkontribusi terhadap penyakit 

Perjanjian 
Lingkungan 

Internasional:

pendukung: Biodiversity, Perubahan Iklim, Perubahan Ilklim-
protokol Kyoto, Desertifikasi, Spesies Langka, Hukum Laut, 
Perlindungan Lapisan Ozon, Polusi Kapal, Penebangan Hutan 
Tropis 83, Penebangan Hutan Tropis 94
Ditandatangani, tapi tidak disahkan: tidak satupun dari 
perjanjian yang terpilih 

Catatan-
geografi:

Lokasi strategis dekat jalur perkapalan utama di Lautan Hindia 

Penduduk Myanmar

Populasi: 47,382,633 
note: perkiraan jumlah penduduk juga memperhitungkan efek 
dari tingginya tingkat kematian karena AIDS; ini dapat dilihat 



pada harapan hidup yang rendah, tingginya tingkat kematian 
bayi, rendahnya tingkat pertumbuhan dan populasi, dan 
perubahan pada penyebaran oleh usia dan jenis kelamin yang 
tidak sesuai harapan (July 2006 ) 

Struktur usia: 0-14 tahun: 26.4% (laki-laki 6,335,236/perempuan 6,181,216) 
15-64 tahun: 68.5% (laki-laki 16,011,723/perempuan 
16,449,626) 
65 tahun dan lebih: 5.1% (laki-laki 1,035,853/perempuan 
1,368,979) (2006 ) 

Usia rata-
rata:

total: 27 tahun 
laki-laki: 26.4 tahun 
perempuan: 27.6 tahun (2006 ) 

Tingkat 
pertumbuhan 

populasi :

0.81% (2006 ) 

Tingkat 
kelahiran:

17.91 kelahiran/1,000 populasi (2006 ) 

Tingkat 
kematian:

9.83 kematian/1,000 populasi (2006 ) 

Tingkat 
migrasi netto:

0 migrant/1,000 populasi (2006 ) 

Perbandingan 
jenis kelamin:

saat kelahiran: 1.06 laki-laki/perempuan 
di bawah 15 tahun: 1.02 laki-laki/perempuan 
15-64 tahun: 0.97 laki-laki/perempuan 
65 tahun dan lebih: 0.76 laki-laki/perempuan 
total populasi: 0.97 laki-laki/perempuan (2006 ) 

Tingkat hidup 
bayi:

total: 61.85 kematian/1,000 kelahiran 
laki-laki: 72.68 kematian/1,000 kelahiran 
perempuan: 50.38 kematian/1,000 kelahiran (2006 ) 

Harapan 
hidup saat 

lahir:

total populasi: 60.97 tahun 
laki-laki: 58.07 tahun 
perempuan: 64.03 tahun (2006 ) 

Tingkat total 
kesuburan:

1.98 anak dilahirkan/perempuan (2006 ) 

HIV/AIDS – 
tingkat 

kelaziman 
orang 

dewasa:

1.2% (2003 ) 

HIV/AIDS – 330,000 (2003 ) 



orang hidup 
dengan 

HIV/AIDS:

HIV/AIDS - 
kematian:

20,000 (2003 ) 

Penyakit 
menular 

utama:

Tingkat resiko: sabgat tinggi 
penyakit menular melalui makanan dan cairan: bacterial and 
protozoal diarrhea, hepatitis A, and typhoid fever 
vec-rborne diseases: dengue fever and malaria are high risks in 
some locations (2005) 

Nasionalitas: noun: Burmese (singular and plural) 
adjective: Burmese 

Suku bangsa: Burman 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, Chinese 3%, 
Indian 2%, Mon 2%, other 5% 

Agama: Buddhist 89%, Christian 4% (Baptist 3%, Roman Catholic 1%), 
Muslim 4%, animist 1%, other 2% 

Bahasa: Burmese, etnis group minoritas punya bahasa mereka sendiri 

Melek huruf: definition: age 15 dan lebih mamapu baca dan tulis 
total populasi: 85.3% 
laki-laki: 89.2% 
perempuan: 81.4% (2002) 

Pemerintah Myanmar

Nama negara: Nama panjang konvensional: Kesatuan Myanmar
bentuk pendek konvensional: Myanmar 
bentuk panjang lokal: Pyidaungzu Myanma Naingngandaw 
(diterjemahkan oleh Pemerintah AS sebagai Kesatuan Myanma 
dan oleh orang Myanmar sebagai Kesatuan Myanmar) 
bentuk pendek lokal: Myanma Naingngandaw 
dahulu: Republik Sosialis Kesatuan Myanmar 
Catatan:  sejak tahun 1989 pihak militer Myanmar telah 
mempromosikan nama Myanmarsebagai nama konvensional 
negara mereka; keputusan ini tidak disetujui oleh legislatif 
manapun di Myanmar, dan pemerintah AS tidak menggunakan 
nama tersebut, yang merupakan kependekan dari bentuk 
pendek Myanma Naingngandaw 

Bentuk 
pemerintahan:

military junta 

Ibukota: nama: Rangoon (Yangon) 
koordinat geografi: 16 47 U, 96 10 T 



 

Pembagian 
administratif:

7 divisi (taing-myar, singular - taing) dan 7 negara bagian (pyi 
ne-myar, singular - pyi ne) 
divisi: Ayeyarwady, Bago, Magway, Mandalay, Sagaing, 
Tanintharyi, Yangon 
negara bagian: Chin State, Kachin State, Kayah State, Kayin 
State, Mon State, Rakhine State, Shan State 

Kemerdekaan: 4 Januari 1948 (dari Inggris) 

Hari libur 
nasional:

Hari Kemerdekaan, 4 Januari (1948); Hari Kesatuan, 12 
Februari (1947) 

Undang-
undang:

3 Januari 1974; ditahan sejak 18 September 1988; konvensi 
nasional diadakan tahun 1993 untuk membuat undang-undang 
baru tapi gagal tahun 1996; diadakan kembali tahun 2004 tapi 
tidak mengikutsertakan oposisi demokratik 

Sistem legal: Tidak menerima jurisdiksi wajib ICJ 

Batas usia 
memilih:

18 tahun; universal 

Cabang 
eksekutif:

Kepala negara: Ketua Negara Bagian Dewan Perdamaian dan 
Pembangunan atau State Peace and Development Council 
(SPDC) Sr. Jend. THAN SHWE (sejak 23 April 1992) 
kepala pemerintahan: Perdana Menteri, Gen SOE WIN sejak 
19 Oktober 2004) 
kabinet: Kabinet diawasi oleh SPDC; military junta, yang 
dinamakan pada 15 November 1997, kekuasaan yang diberikan 
18 September 1988 di bawah nama State Law and Order 
Restoration Council (SLORC) 
pemilihan: tidak ada 

Cabang 
legislatif:

unicameral People's Assembly atau Pyithu Hluttaw (485 kursi; 
anggota dipilih dari suara terbanyak untuk masa tugas empat 
tahun) 
pemilihan: terakhir dilaksanakan 27 Mei 1990, tapi dewan tak 
pernah diperbolehkan oleh junta 
Hasil pemilihan: persentase suara oleh partai - NA; kursi oleh 
partai - NLD 392 (oposisi), SNLD 23 (oposisi), NUP 10 (pro-
pemerintah), lain-lain 60 

Cabang 
kehakiman:

Peninggalan dari sistem hukum era Inggris tetap ada, tapi tidak 
ada jaminan pengadilan rakyat yang adil; judiciary tidak 
terlepas dari eksekutif  

Partai dan 
pemimpin 

National League for Democracy atau NLD [AUNG SHWE, 
Ketua Umum, AUNG SAN SUU KYI, sekretaris umum]; 



politik: National Unity Party atau NUP (pro-rezim) [THA KYAW] 
(terakhir dilaporkan); Shan Nationalities League for 
Democracy atau SNLD [HKUN HTUN OO]; dan partai kecil 
lainnya 

Kelompok 
Penekan dan 

pemimpin 
politik:

National Coalition Government of the Union of Burma atau 
NCGUB (pemerintahan yang diproklamirkan sendiri di 
pengungsian) ["Perdana Menteri" Dr. SEIN WIN] terdiri dari 
individual, beberapa terpilih secara sah oleh Dewan Rakyat 
tahun 1990 (kelompok ini kabur ke wilayah perbatasan dan 
bergabung dengan pemberontak Desember 1990 untuk 
membentuk pemerintahan paralel di pengungsian); Kachin 
Independence Organization atau KIO; Karen National Union 
atau KNU; beberapakelompok kecil Shan; United Wa State 
Army atau UWSA; Union Solidarity and Development 
Association atau USDA (pro-rezim, organisasi sosial dan 
politik  beranggotakan massa) [HTAY OO, sekretaris umum] 

Partisipasi 
organisasi 

internasional:

APT, ARF, AsDB, ASEAN, BIMSTEC, CP, EAS, FAO, G-
77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, 
IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO (koresponden), ITU, 
NAM, OPCW (ditugaskan), UN, UNCTAD, UNESCO, 
UNIDO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO 

Perwakilan 
diplomatik di 

Indonesia:

Perwakilan 
diplomatik 

dari 
Indonesia:

Deskripsi 
bendera:

Merah dengan segiempat biru di ujung kiri atas, 14 bintang 
putih berujung lima melingkari jalinan roda dari padi; keempat 
belas bintang melambangkan tujuh divisi administratif dan 
tujuh negara 

Ekonomi Myanmar

Pandangan 
singkat – 
ekonomi:

Myanmar, negara bersumber haria tinggi, menderita control 
ketat dari pemerinath, kebijakan ekomoni yang tidak efisien, 
dan kemiskinan rural. Junta mengambil langkah-langkah pada 
awal 1990an untuk membebaskan ekonomi setelah berdekade-
dekade mengalami kegagalan di bawah "Burmese Way to 
Socialism," tapi usaha tersebut tertahan, dan beberapa 
tindakan liberalisasi ditunda. Myanmar tidak memiliki 
stabilitas moneter ataupun fiscal, akibatnya perekonomian 
ketidak seimbangan makroekonomi – termasuk inflasi, nilai 



tukar resmi berlipat-lipat yang tidak sesuai nilai kyat 
Myanmar, dan suku bunga rezim yang tidak jelas. Sebagian 
besar bantuan pembangunan tertahan setelah junta mulai 
menekan pergerakan demokrasi di 1988 dan emnolak 
menerima hasil pemilihan legilatif tahun 1990. Sebagai respon 
terhadap penyerangan Myanmar di Mei 2003 terhadap AUNG 
SAN SUU KYI dan pendukungnya, AS memaksakan sanksi 
ekonomi baru terhadap Myanmar – termasuk larangan impor 
produk Myanmar dan larangan memberiakn pelayanan 
financial oleh personel AS. Iklim investasi yang buruk juga 
memperlambat arus nilai tukar asing. Sector yang paling 
produktif hanya di industri ekstaktif, khususnya minyak dan 
gas, penambangan, dan kayu mentah. Area lain, seperti pabrik 
dan servis, sedang berjuang dengan infrastruktur yang tidak 
layak, kebijakan impor/ekspor yang berubah-ubah, penurunan 
kesehatan, sistem pendidikan, dan korupsi. Krisi perbankan 
besar di 2003 mempengaruhi 20 bank swasta di Myanmar dan 
memperburuk perekonomian. Dejak Desember 2005, bank 
swasta terbesar beroperasi di bawah persyaratan ketat yang 
membatasi akses sector swasta ke kredit formal. Statistik 
resmi tidaklah akurat. Statistik yang diterbitkan mengenai 
perdagangan asing tidak terlalu diperhitungkan karena 
besarnya pasar gelap dan perdaganagn perbatasan yang tidak 
resmi – sering diperkirakan sebesar perekonomian resmi. 
Perdagangan Myanmar dengan Thailand, Cina dan India terus 
meningkat. Walau pemerintah Myanmar hubungan ekonomi 
yang baik dengan negara tetangga, investasi lebih baik dan 
iklim bisnis dan siruasi politik yang lebih baik dibutuhkan 
untuk mempromosikan investasi asing, ekspor dan pariwisata. 

GDP 
(kesamaan 

kemampuan 
membeli):

$80.11 miliar (2005 ) 

GDP (tingkat 
tukar resmi):

$7.464 miliar (2005 ) 

GDP – tingkat 
pertumbuhan 
sebenarnya:

5.2% (2005 ) 

GDP - per 
capita (PPP):

$1,700 (2005 ) 

GDP – 
komposisi oleh 

sektor:

pertanian: 56.4% 
industry: 8.2% 
services: 35.3% (2005 ) 



Kekuatan 
tenaga kerja:

27.75 juta (2005 ) 

Kekuatan 
tenaga kerja – 

berdasarkan 
bidang 

pekerjaan:

pertanian: 70% 
industry: 7% 
services: 23% (2001) 

Tingkat 
pengangguran:

5% (2005 ) 

Populasi di 
bawah garis 
kemiskinan:

25% (2000 ) 

Pemasukan 
rumah tangga 

atau konsumsi 
berdasarkan 

persentase 
bagian:

terendah 10%: 2.8% 
tertinggi 10%: 32.4% (1998) 

Tingkat inflasi 
(harga 

konsumen):

20.2% (2005 ) 

Investasi 
(gross tetap):

11.5% of GDP (2005 ) 

Anggaran: revenues: $473.3 juta 
expenditures: $716.6 juta; including capital expenditures of 
$5.7 miliar (FY04/05 ) 

Produk-
agrikultur:

rice, pulses, beans, sesame, groundnuts, sugarcane; hardwood; 
fish and fish products 

Industri: agricultural processing; knit and woven apparel; wood and 
wood products; copper, tin, tungsten, iron; construction 
materials; pharmaceuticals; fertilizer; cement; natural gas 

Tingkat 
pertumbuhan 

produksi 
industri:

NA% 

Listrik - 
Produksi:

7.393 miliar kWh (2003) 

Listrik - 
produksi 

berdasarkan 
sumber:

fossil fuel: 44.5% 
hydro: 43.4% 
nuclear: 0% 
other: 12.1% (2002) 



Listrik - 
konsumsi:

6.875 miliar kWh (2003) 

Listrik - 
Ekspor:

0 kWh (2003) 

Listrik -  Impor: 0 kWh (2004) 

Minyak 
-Produksi:

18,500 bbl/hari (2005 ) 

Minyak 
-Konsumsi:

32,000 bbl/hari (2003 ) 

Minyak 
-Ekspor:

3,356 bbl/hari (2003) 

Minyak -Impor: 49,230 bbl/hari (2003) 

Minyak – 
cadangan 

resmi:

less than 1 miliar bbl (2005) 

Gas alam - 
produksi:

9.98 miliar cu m (2003 ) 

Gas alam - 
konsumsi:

1.569 miliar cu m (2003 ) 

Gas alam - 
ekspor:

8.424 miliar cu m (2003 ) 

Gas alam - 
impor:

0 cu m (2003 ) 

Gas alam – 
cadangan 

resmi:

283.2 miliar cu m (2005) 

Laporan 
neraca 

keuangan saat 
ini:

$700 juta (2005 ) 

Ekspor: $3.111 miliar f.o.b. 
note: official export figures are grossly underdue to the value 
of timber, gems, narcotics, rice, and other products smuggled 
to Thailand, China, and Bangladesh (2004) 

Ekspor - 
komoditas:

pakaian, gas, olahan kayu dan kayu, pulses, kacang-kacangan, 
ikan, beras 

Ekspor - 
partner

Thailand 44.3%, India 12.3%, China 6.8%, Japan 5% (2005) 



Impor: $3.454 miliar f.o.b. 
note: import figures are grossly underdue to the value of 
consumer goods, diesel fuel, and other products smuggled in 
from Thailand, China, Malaysia, and India (2004) 

Impor - 
komoditas:

kain, produk minyak bumi, plastik, mesin, perlengkapan 
transportasi, bahan konstruksi, minyak mentah; makanan 

Impor - 
partner:

China 28.8%, Thailand 21.8%, Singapore 18.3%, Malaysia 
7.6% (2005) 

Cadangan 
untuk kurs 
asing dan 

emas:

$763 juta (2005 ) 

Utang - 
eksternal:

$6.99 miliar (2005 ) 

Bantuan 
ekonomi - 
penerima:

$127 juta (2001 ) 

Mata uang 
(code):

kyat (MMK) 

Kode mata 
uang:

MMK 

Tingkat nilai 
tukar mata 

uang:

kyats per US dollar - 5.761 (2005), 5.7459 (2004), 6.0764 
(2003), 6.5734 (2002), 6.6841 (2001) 
note: kurs resmi; kurs tidak resmi pada 2004 from 815 
kyat/US dollar to nearly 970 kyat/US dollar, and by year-end 
2005, the unofficial exchange rate was 1,075 kyat/US dollar 

Tahun fiskal: 1 April - 31 March 

Komunikasi Myanmar

Telepon – 
jalur utama 

yang 
digunakan:

476,200 (2005) 

Telepon – 
telepon 
selular:

183,400 (2005) 

Sistem 
telepon:

general assessment: hanya memenuhi kebutuhan minimum 
komunikasi antar kota untuk keperluan bisnis dan 
pemerintahan; hubungan internasional cukup 
domestic: NA 
international: country code - 95; satellite earth station - 2, 



Intelsat (Indian Ocean), and ShinSat 

Stasiun 
penyiaran 

radio:

AM 1, FM 1 (2004) 

Radio: 4.2 juta (1997) 

Stasiun 
penyiaran 

televisi:

2 (2004) 

Televisi: 320,000 (2000) 

Kode internet 
negara:

.mm 

Internet 
hosts:

43 (2005) 

Internet 
Service 

Providers 
(ISPs):

1 
note: pada September 2000, koneksi internet hanya legal bagi 
pemerintah, kantor pariwisata dan bisnis besar (2000) 

Pengguna 
internet:

78,000 (2005) 

Transportas
i 

Myanmar

Bandara 
udara:

85 (2006) 

Bandara 
udara – 
dengan 

landasan 
pacu aspal:

total: 21 
> 3,047 m: 8 
2,438 - 3,047 m: 7 
1,524 - 2,437 m: 4 
914 - 1,523 m: 1 
di bawah 914 m: 1 (2006) 

Bandara 
udara – 
dengan 

landasan 
pacu tak 

beraspal:

total: 64 
> 3,047 m: 1 
1,524 - 2,437 m: 13 
914 - 1,523 m: 18 
di bawah 914 m: 32 (2006) 

Tempat darat 
helikopter:

1 (2006) 

Jalur pipa: gas 2,056 km; minyak 558 km (2004) 

total: 3,955 km 



narrow gauge: 3,955 km 1.000-m gauge (2005) 

Jalanan: total: 27,000 km 
aspal: 3,200 km 
non aspal: 23,800 km (2005) 

Jalur air: 12,800 km (2005) 

Kapal 
dagang:

total: 34 kapal (1000 GRT or over) 402,699 GRT/620,642 
DWT 
by type: bulk carrier 8, cargo 20, passenger 2, passenger/cargo 
3, specialized tanker 1 
foreign-owned: 9 (Germany 5, Japan 4) (2006) 

Pelabuhan 
dan terminal:

Moulmein, Rangoon, Sittwe 

Militer Myanmar

Cabang 
militer:

Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw): AD, AL, AU 
(2005)

Usia wajib 
militer dan 
kewajiban 

militer:

18 tahun untuk  tugas militer sukarela baik lelaki maupun 
perempuan (2004)

Sumber haria 
manusia yang 

tersedia 
untuk tugas 

militer:

Lelaki usia 18-49: 12,268,850 
perempuan usia 18-49: 12,469,771 (2005 ) 

SDM yang 
sesuai untuk 
tugas militer:

Lelaki usia 18-49: 7,946,701 
perempuan usia 18-49: 8,543,705 (2005 ) 

SDM yang 
mendekati 
usia wajib 

militer 
pertahun:

Lelaki usia 18-49: 469,841 
perempuan: 455,689 (2005 ) 

Pengeluaran 
militer – 

dalam satuan 
dolar:

$39 juta (FY97) 

Pengeluaran 
militer – 

persentase 
dari GDP:

2.1% (FY97) 

Isu Myanmar



Transnasional

Perselisihan- 
internasional:

-Disorot akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh 
pemerintahan junta militer Myanmar yang ditandai dengan 
dibekukannya kebebasan berdemokrasi dan menahan tokoh pro 
demokrasi Aung San Sukyi


