
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Alasan penurunan kerjasama militer Amerika Serikat dan Thailand setelah 

pelancaran kudeta yang diumumkan pada tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan pada 

kepentingan politik yang dijabarkan sebagai berikut; 

1. Faktor Demokrasi : Amerika Serikan merupakan sebuah negara yang dapat 

dianggap sebagai negara dengan kualitas demokrasi terbesar didunia. Amerika 

Serikat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Amerika  Serikat 

mengacukan demokrasi dengan motif untuk keamanan, dan kesetabilitas, dan 

kemajuan di seluruh dunia. selanjutnya, Amerika Serikat mengarah kebijakan 

luar negerinya kepada mengindentifikasi dan mengancam  rezim yang menolak 

warganegaranya untuk memilih pemimpimnya melalui permilihan Umum sesuai 

dengan mekanisme dalam sistem demokrasi yaitu ; bebas, adil, dan tranasparan. 

AS tidak segan-segan menjatuhkan sanksi ekonomi, politik maupun militer 

kepada negara-negara yang dianggap tidak menghormati nilai-nilai demokrasi. 

Kudeta yang terjadi di Thailand merupakan tindakan yang sangat bertentangan 

dengan nilai-nilai demokrasi dan melemahkan sistem demokrasi di Thailand. 

Untuk tetap menjaga nilai-nilai demokrasi di Thailand, maka Amerika Serikat 



menurunkan tingkat kerjasamanya dengan Thailand untuk menyadarkan 

Thailand supaya segera kembalikan sistem demokrasi di Thailand.  

 

2. Faktor Kudeta : Setiap kali terjadi kudeta terhadap pemerintah demokrasi, 

setelahnya akan mengalami perubahan sistem pemerintahan secara total yang 

biasanya pemerintahan akan dikendali oleh kelompak  yang melancarkan kudeta 

tersebut. prisip-prinsip konstitusional seperti prosedur perlementer, persetujuan 

popular dan keputusan pemilihan dapat diperbarui dan dimodifikasi agar sesuai 

dengan Junta yang diangkat  sebagai pemerintahan sementara baik  

menggunakan kekuatan kekerasan atau non- kekerasan.  Thailand telah 

mengalami pergantian Perdana Mentri 22 kali, 16 kali pergantian konstitusi dan 

memiliki 19 konsititusi. Kudeta pada tanggal 22 Mei tahun 2014 7 yang 

dipimpin oleh Junta Prayuth Chan-OChan merupakan kudeta kali yang ke 22 

kalinya. Dapat dikatakan bahwa ketika terjadi kudeta terhadap pemerintah 

hampir setiap kali akan mengalami perubahan sistem pemerintahan secara 

keseluruhan sesuai dengan keingingan dan kemauan pemimpin atau Junta yang 

diangkat oleh pihak yang melancarkan kudeta tersebut. Semua Aktivitas-

aktivitas  negara yang telah dijalankan oleh pemerintah sebulumnya baik 

aktivitas ekternal dan aktivitas internal termasuk kejibakan dalam dan luarga 

negeri, hubungan bilateral, hubungan multilateral, perdagangan dan investasi 

dan seterusnya akan diganti dan diubah sesuai dengan keinginan seorang 



pemimpin atau seorang Junta. . Hingga berdampak negatif terhadap hubungan 

dengan Amerika Serikat, khususnya pada hubungan Keamanan (Security 

Relationship). Tidak hanya hubungan keamanan yang terancam dari kudeta, 

namun juga terancam terhadap hubungan perdagangan dan investasi antara dua 

negara ini. Kudeta militer Thailand cukup mengguncang kepercayaan terhadap  

outlook  perekonomian Thailand di mata AS dan dunia. , berdasarkan data yang 

dirilis Jefferies, investor domestik dan asing di Thailand sudah menarik dana 

sekitar US$ 1,28 miliar. Pada periode 15-21 Mei 2014, penarikan dana asing di 

Thailand mencapai US$ 379 miliar. Pengalihan kekuasaan kepada Junta Prayuth 

Chan-OCha berpengaruh besar dan menghambat kelancaran dalam 

mengimplementasi kepentingan- kepentingan dan serba kerjasama yang telah 

dijalankan Amerika Serikat di negara Gajah Putih ini sebelum kudeta 

diumumkan. Kudeta menjadi sumber penghambatan utama dalam kelancaran 

diperbagai kerjasam Amerika Serikat. Hingga menjadi faktor pendorong 

Amerika Serikat dalam sikap menjauhkan diri dari Thailand.   

 

 


