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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberadaan etnis minoritas dalam suatu negara sering kali mendapat 

perlakuan diskriminatif dari etnis mayoritas yang ada dalam negara tersebut. Hal 

inilah yang juga terjadi di Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya. Berbagai 

pelanggaran Hak Asasi Manusia1 dilakukan oleh pemerintah Myanmar mulai dari 

pengusiran paksa, penangkapan sewenang-wenang, penyitaan properti, 

pemerkosaan, propaganda anti-Rohingya dan anti-Muslim, kerja paksa, 

pembatasan gerak, pembatasan lapangan kerja, larangan mempraktikkan ajaran 

agama, serta tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar 

berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982.2 Sejak UU 

Kewarganegaraan 1982 diberlakukan di Myanmar, etnis yang diakui sebagai 

warga negara adalah etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum 

kependudukan kolonial Inggris tahun 1824.3 Tercatat ada 135 etnis, namun warga 

etnis Rohingya tidak termasuk didalamnya karena dianggap sebagai etnis Bengali 

yaitu etnis yang berasal dari Bangladesh.4 

                                                             
1 Selanjutnya disingkat HAM. 
2 Heri Aryanto, Menjumpai Rohingya di Bumi Indonesia dalam 

http://indonesia4Rohingya.net/page/3 diakses pada 27 Maret 2016 pukul 19.06 WIB. 
3 Wisnu Dewabrata, Myanmar Masih Seperti Dulu dalam 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/Myanmar.Masih.seperti.Dulu, 

diakses pada 27 Maret 2016 pukul 19.07 WIB. 
4 Agung Satyawa, Nestapa Rohingya Ujian Bagi Suu Kyi dalam 

http://www.solopos.com/2012/08/01/nestapa-Rohingya-ujian-bagi-suu-kyi-206259, diakses pada 

27 Maret 2016 pukul 19.08 WIB. 

https://indonesia4rohingya.net/2013/09/14/menjumpai-rohingya-di-bumi-indonesia/
http://indonesia4rohingya.net/page/3
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/Myanmar.Masih.seperti.Dulu
http://www.solopos.com/2012/08/01/nestapa-Rohingya-ujian-bagi-suu-kyi-206259
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Selama junta militer menguasai pemerintahan Myanmar, pada tahun 1982 

muncul kebijakan baru yang disebut Burma Citizenship Law (BCL) dimana warga 

Rohingya tidak mendapat hak kewarganegaraan, hak atas tanah, dan pendidikan 

serta pekerjaan yang layak dan cukup. Tidak seperti golongan etnis minoritas 

lainnya yang setidaknya diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar, 

etnis Muslim Rohingya ini dianggap sebagai penduduk asing yang berasal dari 

Bangladesh. Selanjutnya, demokrasi yang telah diusung sejak tahun 2010 tidak 

membawa perubahan yang signifikan bagi etnis Rohingya. Hal ini terlihat ketika 

biksu-biksu Buddha melancarkan aksi anti-Rohingya di berbagai kota di 

Myanmar.5 

Selain itu, pada bulan Juni 2012 terjadi konflik antara etnis Rakhine dan 

etnis Rohingya terkait adanya tuduhan pemerkosaan terhadap wanita etnis 

Rakhine.6 Tiga hari setelah kejadian tersebut, sejumlah 300 warga etnis Rakhine 

menyerang bus yang ditumpangi warga etnis Rohingya dan menewaskan 10 

orang. Sejak kejadian tersebut, sekitar 100.000 warga etnis Rohingya terlantar dan 

mencari suaka.7  Pada 23 Oktober 2012 terjadi penyerangan yang dikoordinasi 

oleh pemerintah Myanmar dan kelompok Buddha. Portal berita Aljazeera 

memberitakan, sekitar 5.000 bangunan milik etnis Rohingya rusak akibat tindakan 

                                                             
5 Panji Islam, Biksu Buddha Pembenci Muslim Rohingya Jadi Sorotan Dunia dalam 
http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/05/21/70043/biksu-Buddha-pembenci 

Muslim-Rohingya-jadi-sorotan-dunia.htmldiakses pada 27 Maret 2016 pukul 19.09 WIB. 
6 Brendan Brady, Burma’s Rohingya Muslims Targeted by Buddhist Mob Violence, The Daily 

Beast, dalam 

http://www.thedailybeast.com/articles/2013/06/27/burma-s-Rohingya-Muslims-targeted-by 

buddhist-mob-violence.html diakses pada 27 Maret 2016 pukul 19.10 WIB. 
7 Y. R. Kassim, 2012, Plight of the Rohingya: ASEAN Credibillity again at stake, RSIS 

Commentaries, S. Rajaratnam School of International Studies, hal. 2 dalam 

http://reliefweb.int/report/myanmar/plight-rohingya-asean-credibility-again-stake, diakses pada 7 

Oktober 2016 pukul 23.35 WIB. 

http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/05/21/70043/biksu-buddha-pembenci%20Muslim-Rohingya-jadi-sorotan-dunia.html
http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/05/21/70043/biksu-buddha-pembenci%20Muslim-Rohingya-jadi-sorotan-dunia.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2013/06/27/burma-s-Rohingya-Muslims-targeted-by%20buddhist-mob-violence.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2013/06/27/burma-s-Rohingya-Muslims-targeted-by%20buddhist-mob-violence.html
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represi tersebut. Setidaknya sekitar 70 warga Rohingya, termasuk 28 anak-anak 

terbunuh di Mrauk-U township.8 Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa9, etnis 

Rohingya adalah salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia.10 

Terkait hal tersebut, permasalahan yang awalnya merupakan masalah 

domestik Myanmar berubah menjadi masalah regional bahkan internasional yang 

memunculkan banyak kecaman dan tekanan dari dunia internasional seperti  dari 

PBB dan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Indonesia. Kecaman 

paling keras terdengar adalah kecaman untuk sikap Aung San Suu Kyi yang 

dianggap ambigu. Kecaman tersebut muncul bukan tanpa alasan karena Aung San 

Suu Kyi dikenal sebagai  pejuang hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar 

justru tampak melakukan pembiaran atas pelanggaran HAM terhadap etnis 

Rohingya di negaranya. Padahal, dahulu Aung San Suu Kyi berjuang keras untuk 

memperjuangkan HAM dan demokrasi di Myanmar dengan melakukan protes dan 

kritik keras terhadap junta militer dengan memobilisasi masyarakat Myanmar 

untuk segera mengakhiri pemerintahan junta militer yang diktator dan meminta 

junta militer untuk membebaskan para tahanan politik.11 Junta militer merasa 

terancam dengan perlawanan tersebut hingga Aung San Suu Kyi dipenjara dan 

menjadi tahanan rumah selama hampir 21 tahun.12 

                                                             
8 Aljazeera, Report Documents: Rohingya Persecution, dalam 

http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2013/04/2013421135240814468.html, diakses pada 

27 Maret 2016 pukul 10.04 WIB. 
9 Selanjutnya disingkat PBB. 
10 Deddy Purwanto, Pejabat PBB: Muslim Rohingya, Minoritas Paling Teraniaya di Dunia, dalam 

http://www.muslimdaily.net/berita/pejabat-pbb-muslim-rohingya-minoritas-paling-teraniaya-di-

dunia.html, diakses pada 7 Oktober 2016 pukul 14.04 WIB. 
11 Biografi Aung San Suu Kyi dalam http://www.biography.com/people/aung-san-suu-kyi-

9192617, diakses pada 8 Oktober 2016 Pukul 22.19 WIB. 
12 Ibid. 

http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2013/04/2013421135240814468.html
http://www.muslimdaily.net/berita/pejabat-pbb-muslim-rohingya-minoritas-paling-teraniaya-di-dunia.html
http://www.muslimdaily.net/berita/pejabat-pbb-muslim-rohingya-minoritas-paling-teraniaya-di-dunia.html
http://www.biography.com/people/aung-san-suu-kyi-9192617
http://www.biography.com/people/aung-san-suu-kyi-9192617
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Atas perjuangannya, Aung San Suu Kyi menerima nobel perdamaian 

tahun 1991 dengan pertimbangan for her non-violent struggle for democracy and 

human rights.13 Namun, saat pelanggaran HAM terjadi terhadap etnis Rohingya, 

Aung San Suu Kyi tidak mau membahas isu terkait permasalahan etnis Rohingya 

yang terjadi di negaranya.14 Belum terlihat usaha maupun tindakan yang berarti 

yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi untuk menyelesaikan permasalahan 

segregasi15 tersebut. Aung San Suu Kyi cenderung lebih memilih untuk tidak 

berkomentar mengenai segregasi yang dialami oleh Muslim Rohingya dalam 

berbagai pertemuan dan  wawancara terkait etnis Rohingya karena menurutnya, 

hal tersebut merupakan isu yang sensitif.16 

Beberapa pihak menduga hal ini dikarenakan Aung San Suu Kyi tidak 

mau kehilangan dukungan politik oleh rakyat yang mayoritas Buddha terhadapnya 

dan partai yang dipimpinnya yaitu partai National League For Democracy17.18 

Aung San Suu Kyi tidak mau  kehilangan legitimasi dan dominasi politiknya di 

                                                             
13 Chloe White, Hillary Rodham, The November 2015 Myanmar Elections, dalam 

https://giwps.georgetown.edu/sites/giwps/files/I2A%20-

%20The%20November%202015%20Myanmar%20Elections.pdf diakses pada 8 Maret 2016 pukul 

11.09 WIB. 
14 Ardyan Mohamad, Galak Bela HAM Suara Aung San Suu Kyi Tak Terdengar Buat Rohingya 

dalam https://www.merdeka.com/dunia/galak-bela-ham-suara-aung-san-suu-kyi-tak-terdengar-
buat-rohingya.html, diakses pada 8 Maret 2016 pukul 11.36 WIB. 
15  Segregasi adalah pemisahan golongan tertentu berdasarkan rasial, dalam 

http://kbbi.web.id/segregasi diakses pada 7 Oktober 2016 pukul 13.58 WIB. 
16  Novi Christiastuti, Aung San Suu Kyi Tak Mau Jawab Soal Kewarganegaraan Rohingya, dalam 

http://news.detik.com/internasional/2945844/aung-san-suu-kyi-tak-mau-jawab-soal-

kewarganegaraan-rohingya, diakses pada 22 Desember 2016 pukul 15.12 WIB.  
17 Selanjutnya disingkat NLD. 
18 Tempo, Rohingya Dibantai dan Diusir di Mana Aung San Suu Kyi, dalam  

https://m.tempo.co/read/news/2015/05/24/118668945/rohingya-dibantai-dan-diusir-di-mana-aung-

san-suu-kyi diakses pada 13 Oktober 2016 pukul 23.15 WIB. 

https://giwps.georgetown.edu/sites/giwps/files/I2A%20-%20The%20November%202015%20Myanmar%20Elections.pdf
https://giwps.georgetown.edu/sites/giwps/files/I2A%20-%20The%20November%202015%20Myanmar%20Elections.pdf
https://www.merdeka.com/dunia/galak-bela-ham-suara-aung-san-suu-kyi-tak-terdengar-buat-rohingya.html
https://www.merdeka.com/dunia/galak-bela-ham-suara-aung-san-suu-kyi-tak-terdengar-buat-rohingya.html
http://kbbi.web.id/segregasi
http://news.detik.com/internasional/2945844/aung-san-suu-kyi-tak-mau-jawab-soal-kewarganegaraan-rohingya
http://news.detik.com/internasional/2945844/aung-san-suu-kyi-tak-mau-jawab-soal-kewarganegaraan-rohingya
https://m.tempo.co/read/news/2015/05/24/118668945/rohingya-dibantai-dan-diusir-di-mana-aung-san-suu-kyi
https://m.tempo.co/read/news/2015/05/24/118668945/rohingya-dibantai-dan-diusir-di-mana-aung-san-suu-kyi
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Myanmar.19 Padahal, banyak harapan dari etnis Rohingya dan dunia Internasional 

kepada pada Suu Kyi untuk bertindak menghentikan pelanggaran HAM terhadap 

etnis minoritas tersebut. 

Lebih lanjut, kemenangan partai NLD  yang dipimpin oleh Aung San Suu 

Kyi pada pemilu 2015 diharapkan menjadi momentum dan harapan baru bagi 

etnis Rohingya untuk bebas dari berbagai diskriminasi. Namun, Rohingya juga 

tidak bisa berharap lebih terhadap Aung San Suu Kyi jika sikapnya terus pasif. 

Padahal, Aung San Suu Kyi memiliki posisi penting dalam pemerintahan 

Myanmar, selain menjadi Menteri Luar Negeri,  Aung San Suu Kyi juga menjabat 

sebagai Menteri Kantor Presiden, dan  mempunyai jabatan khusus sebagai state 

counsellor atau penasehat negara yang setara dengan Perdana Menteri.20 

Namun, meskipun memiliki posisi politik yang penting  Aung San Suu 

Kyi tidak menujukkan upaya untuk segera menyelesaikan permasalahan Rohingya 

sesuai harapan dan desakan masyarakat internasional. Hal ini dikarenakan 

kedekatan Aung San Suu Kyi dengan kelompok ekstrimis Buddha di Myanmar 

yang mayoritas adalah anti-Rohingya.21 Hal tersebut membuat Aung San Suu Kyi 

berhati-hati dalam bertindak dan berbicara mengenai Islam (Rohingya) untuk 

menjaga hubungannya dengan junta militer dan tidak memancing kemarahan 

warga Myanmar.  

                                                             
19 Pandasurya Wijaya, Aung San Suu Kyi Marah Diwawancara Presenter Muslim dalam 

https://www.merdeka.com/dunia/aung-san-suu-kyi-marah-diwawancara-presenter-muslim.html 

diakses pada 8 Maret 2016 pukul 11.16 WIB. 
20 Nurul Basmalah, Jabatan Setara Perdana Menteri untuk Aung San Suu Kyi, dalam 

http://global.liputan6.com/read/2476225/jabatan-setara-perdana-menteri-untuk-aung-san-suu-kyi 

diakses pada 7 Oktober 2016 pukul 14.25 WIB. 
21 Ibid. 

http://global.liputan6.com/read/2476225/jabatan-setara-perdana-menteri-untuk-aung-san-suu-kyi
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Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas sikap politik Aung 

San Suu Kyi sebagai salah satu aktor elit politik di Myanmar terhadap masalah 

segregasi etnis Rohingya. Hal ini menarik untuk dikaji karena adanya ambiguitas 

dimana Aung San Suu Kyi sebagai salah satu  elit politik menunjukkan sikap 

ambigu. Disebut ambigu karena selama ini Aung San Suu Kyi dikenal sebagai 

pejuang HAM, ditambah Aung San Suu Kyi sebagai elit di pemerintahan 

Myanmar, namun sikap politiknya menunjukkan adanya pembiaran  mengenai 

permasalahan segregasi dan pelanggaran hak asasi etnis Rohingya. Atas dasar itu 

dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Ambiguitas Sikap Politik Aung 

San Suu Kyi Terhadap Masalah Segregasi Etnis Rohingya”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, mengapa Aung San 

Suu Kyi menunjukkan sikap politik yang ambigu terhadap masalah segregasi etnis 

Rohingya? 

 

1.3  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ambiguitassikap Aung SanSuu 

Kyi sebagai elit politik terhadap masalah segregasi etnis Rohingya. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

Secara akademis, melalui  tulisan  ini  diharapkan pembaca memperoleh 

pengetahuan secara umum tentang masalah segregasi terhadap etnis Rohingya 

baik dalam hal fenomenanya dan bagaimana elit politik Myanmar 

menanggapinya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan 

kepada pembaca mengenai penggunaan teori dalam kajian Hubungan 

Internasional yang berkaitan dengan elit politik suatu negara dalam hal bagaimana 

elit politik tersebut (Aung San Suu Kyi) menunjukkan sikap politiknya. 

 

1.3.2.2  Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

bahan pembelajaran dan untuk menambah informasi bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin menggunakan penelitian ini sebagai referensi yang berhubungan 

dengan sikap elit politik Myanmar terutama Aung San Suu Kyi terhadap masalah 

segregasi etnis Rohingya. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan lima penelitian terdahulu sebagai bahan 

referensi, pertimbangan, dan pengamatan yang berkaitan dengan sikap elit politik 

Myanmar dan permasalahan segregasi etnis Rohingya. Pertama, penelitian yang 

dilakukan oleh Assazali Sibawaihi dalam skiripsinya yang berjudul“Prospek 
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Perkembangan Demokrasi Myanmar Pasca Pemerintahan Junta Militer”.22 

Penelitian ini menjelaskan bagaimana Myanmar terus melakukan reformasi 

menjadi Negara yang lebih demokratis. Presiden Myanmar Thein Sein 

mengatakan bahwa pihaknya akan menerima calon presiden dari non-militer atau 

masyarakat sipil yaitu Aung San Suu Kyi yang terkenal sebagai pejuang 

demokrasi dan  HAM di Myanmar. Namun Thein Sein menyatakan bahwa militer 

tetap mempertahankan jatah kursinya di parlemen dan tetap memainkan peran 

utama perpolitikan Myanmar untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di 

parlemen. Myanmar pada bulan April 2012 telah menggelar pemilu  yang 

merupakan momen besar sebagai tanda berjalannya demokrasi di Myanmar.  

Pelaksanaan pemilu ini kemudian memunculkan persepsi dunia internasional 

mengenai kebangkitan demokrasi Myanmar pasca kekuasaan junta militer. 

Hasil penelitian ini adalah Myanmar mulai menjadi Negara yang 

demokratis setelah kurang lebih 48 tahun dibawah kekuasaan otoriter militer atau 

biasa disebut junta militer. Konstitusi 2008 menyebutkan bahwa pembagian kursi 

militer di parlemen mendapatkan 25% kursi dan 75% kursi parlemen dikuasai 

oleh sipil. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa kebebasan pers sudah mulai 

dilegalkan dan kondisi politik Myanmar stabil tanpa ada kekerasan. Prospek masa 

depan Myanmar akan semakin baik dengan adanya supremasi sipil dan 

berjalannya sistem politik sesuai dengan prinsip demokrasi. Demokrasi juga akan 

berkembang baik apabila ada kerjasama yang kooperatif antara militer dan sipil. 

Penelitian milik Assazali Sibawaihi dijadikan sebagai salah satu penelitian 

                                                             
22 Assazali Sibawaihi, 2013, Prospek Perkembangan Demokratisasi Myanmar Pasca 

Pemerintahan Junta Militer, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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terdahulu oleh penulis karena terdapat kesamaan cakupan kajian yakni mengenai 

Aung San Suu Kyi. Hanya saja, penelitian Assazali membahas tentang perjuangan 

elit politik seperti Aung San Suu Kyi mewujudkan Myanmar menjadi negara yang 

lebih demokratis. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Aung San Suu 

Kyi sebagai elit politik menyikapi permasalahan segregasi etnis Rohingya di 

Myanmar. 

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah tesis yang berjudul “Peranan 

Aung San Suu Kyi dalam Transisi Politik di Myanmar Periode 1990-an – 2000-

an” oleh Farida Choirunisa.23 Penelitian ini menjelaskan bahwa Aung San Suu 

Kyi merupakan putri dari Aung San salah satu pendiri Myanmar dan menjadi 

salah satu pionir dalam gerakan pro demokrasi di Myanmar. Suu Kyi yang 

menghabiskan separuh masa hidupnya di luar negeri memiliki bekal pengalaman 

dan latar belakang pendidikan yang bagus dalam bidang sejarah, politik dan 

ekonomi. Berbeda halnya dengan politisi-politisi perempuan lain di Asia yang 

meneruskan karir politik ayahnya dengan cara mudah, Suu Kyi harus menempuh 

perjuangan selama puluhan tahun terlebih dahulu melawan kediktatoran rezim 

militer baru pada akhirnya dapat duduk dalam struktur pemerintahan. 

Terdapat perbedaan peran Aung San Suu Kyi pada masa ketika menjadi 

aktivis pro demokrasi dan ketika telah menjadi politisi sekaligus salah satu elit 

penting dalam pemerintahan. Pada masa ketika Aung San Suu Kyi menjadi aktivis 

pro demokrasi, Aung San Suu Kyi menerapkan strategi perlawanan tanpa 

                                                             
23 Farida Choirunisa, 2015, Peranan Aung San Suu Kyi dalam Transisi Politik di Myanmar 

Periode 1990-an – 2000-an, Tesis, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 

Gadjah Mada, dalam 

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=84412&mod=penelitian_detail&sub

=PenelitianDetail&typ=html, diakses pada 10 Oktober 2016 pukul 12.57 WIB. 

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=84412&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=84412&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html
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kekerasan seperti yang dilakukan Gandhi, untuk menarik simpati rakyat. Aung 

San Suu Kyi melancarkan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang 

tidak berpihak pada rakyat dan membuat kehidupan rakyat Myanmar sengsara. 

Aung San Suu Kyi kemudian menggalang protes terhadap pemerintah 

yang membuat masyarakat sadar dan memicu reaksi masyarakat untuk bergabung 

dengannya dengan cara turun ke jalan berdemonstrasi menuntut pemerintah. Pada 

masa ini Aung San Suu Kyi memanfaatkan gerakan bawah tanah untuk 

mendukung aksi-aksinya untuk menyerang pemerintah, Aung San Suu Kyi 

memperkuat dukungan rakyat tersebut dengan bergabung dengan NLD pada 

Pemilu 1990. Aung San Suu Kyi kemudian ditempatkan sebagai tahanan rumah 

karena dianggap sebagai pemberontak, segala gerak-gerik Aung San Suu Kyi 

dibatasi namun hal ini tidak melemahkan dukungan rakyat terhadapnya.  

Selanjutnya, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat paradoks24 

dalam personalitas Aung San Suu Kyi sebagai seorang pemimpin, disatu sisi 

Aung San Suu Kyi dapat menumbuhkan semangat masyarakat dan 

mengumpulkan dukungan dari mereka melalui pidato-pidato yang 

disampaikannya. Aung San Suu Kyi merupakan sosok yang karismatik, 

berbudaya, berpendidikan baik, pintar sehingga rakyat biasa seperti masyarakat 

miskin bahkan masyarakat yang berpendidikan tinggi dengan mudah tertarik 

padanya. Namun pada saat yang bersamaan, Aung San Suu Kyi bukanlah sosok 

people person, di dalam hatinya adalah seorang elitis dengan perasaan superior, 

                                                             
24 Paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat 

umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran, dalam 

http://kbbi.web.id/paradoks diakses pada 13 Oktober 2016 pukul 23.47 WIB. 

http://kbbi.web.id/paradoks
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karena seorang pemimpin yang ingin memimpin atau menjadi penguasa akan 

berusaha memahami apa sebenarnya keinginan, harapan dan kebutuhan publik. 

Kualitas kepemimpinan seperti itu harus dimiliki seorang pemimpin yang 

baik agar bisa terhubung dengan rakyat dan mewujudkan cita-cita rakyat. Hal ini 

terlihat dari kurang sensitifnya Aung San Suu Kyi menanggapi isu-isu yang 

relevan dengan kepentingan rakyat terutama etnis minoritas.  Aung San Suu Kyi 

menyatakan bahwa ingin membawa Myanmar kembali pada sistem yang 

demokratis seperti yang telah dimulai dan diharapkan olehnya, namun pada 

kenyataannya Aung San Suu Kyi belum berhasil menjalin koneksi yang baik 

dengan etnis-etnis minoritas. Penulis menggunakan penelitian Farida Choirunisa 

sebagai salah satu penelitian terdahulu karena terdapat kesamaan yaitu sama-sama 

membahas Aung San Suu Kyi. Hal yang membedakan penelitian Farida dengan 

penelitian penulis adalah penelitian Farida membahas tentang peran Aung San 

Suu Kyi terhadap demokratisasi di Myanmar, sedangkan penelitian penulis 

membahas tentang ambiguitas sikap politik Aung San Suu Kyi terhadap masalah 

segregasi etnis minoritas Rohingya di Myanmar. 

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu dari penelitian  yang berjudul 

“Faktor-Faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar 

Tahun 2012” oleh Alfi Revolusi.25 Penelitian ini sangat membantu penulis untuk 

mengetahui penyebab atau faktor apa saja yang mendasari pecahnya konflik etnis 

di Myanmar (Rakhine-Rohingya). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alfi 

Revolusi disebutkan beberapa faktor yang menyebabkan konflik antar etnis 

                                                             
25 Alfi Revolusi, 2012, Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar 

Tahun 2012, Skripsi, Jember: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Negeri Jember, dalam 

http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/1977 diakses pada 9 Maret 2016 pukul 12.50 WIB. 

http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/1977
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Rakhine dan Rohingya pecah, adapun faktor negara yang lemah, tindakan junta 

militer yang cenderung represif menjadikan rasa aman semakin terabaikan bagi 

masyarakat sipil, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa karena tekanan 

lembaga-lembaga militer yang dilandasi oleh kebijakan politik yang otoriter. Hal 

inilah yang membuat konflik etnis yang melibatkan etnis Rakhine dengan 

Rohingya berujung pada ketidakstabilan Provinsi Rakhine karena masing-masing 

kelompok tidak bisa menentukan, apakah mereka dalam posisi bertahan atau 

menyerang sehingga mereka terus berusaha meningkatkan akses-akses 

pertahanan-keamanan etnisnya terhadap kelompok lain secara sembunyi-

sembunyi. 

Selain itu, adanya tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin hari 

semakin rendah dimana dari 3.183.330 jiwa sebesar 85% penduduk 

menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, namun produktivitas pertanian 

menurun beberapa tahun terakhir seiring dengan iklim yang tidak bersahabat. Hal 

tersebut mendesak etnis Rakhine untuk menguasai tanah pertanian etnis Rohingya 

demi meningkatkan produktivitas pertanian. Mereka melakukan pengusiran, 

penjarahan, pembakaran hidup-hidup etnis Rohingya oleh junta militer dan biksu-

biksu Rakhine. 

Faktor mendasar yang mendorong terjadinya konflik dan kekerasan di 

Provinsi Rakhine adalah bentuk pemukiman atau faktor geografis. Pola 

pemukiman yang berubah menjadi model sosio ekonomi yang ekslusif telah 

menumbuhkan citra negatif kelompok bermodal. Pada sisi lain, kondisi perkotaan 

yang semakin parah telah memberikan tekanan tersendiri bagi warga kota secara 
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umum. Komposisi penduduk yang tidak seimbang menyebabkan hubungan antara 

kedua etnis sering dilanda konflik. 

Selebihnya dijelaskan dalam penelitian ini bahwa ada faktor dari elit 

politik yaitu konflik antar etnis Rakhine dengan warga Rohingya terjadi 

dikarenakan junta militer selalu menyebarkan pamflet-pamflet bernada anti 

Muslim yangditujukan pada etnis Rohingya, pamflet-pamflet tersebutjuga 

didistribusikan secara luas oleh para biksu Rakhine bahkan junta militer 

mendukung upaya para biksu dalam menuntut agar Masjid Hantha di Taungoo 

dihancurkan, Muslim yang tidak terima atas kesewenangan mereka terlibat 

pertikaian dengan penduduk setempat sebanyak 200 Muslim tewas, 11 masjid 

hancur, dan 400 rumah terbakar. Sejak saat itu, banyak warga Muslim Rohingya 

mengalami ketakutan yang luar biasa. Penulis menggunakan penelitian milik Alfi 

Revolusi dikarenakan adanya kesamaan isu yang dibahas yaitu mengenai 

permasalahan etnis Rohingya. Hanya saja, penelitian Ferly lebih banyak 

membahas tentang faktor penyebab konflik antara etnis Rohingya dan etnis 

Rakhine, sedangkan penelitian penulis membahas tentang Aung San Suu Kyi 

menyikapi permasalahan etnis tersebut. 

Penelitian terdahulu yang keempat adalah penelitian yang berjudul 

“Konflik Etnis Myanmar (Studi Eksistensi Etnis Rohingya Di Tengah Tekanan 

Pemerintah)” oleh Anna Yulia Hartati.26 Reformasi di Myanmar ternyata belum 

berpengaruh secara signifikan bagi etnis minoritas Rohingnya. Kelompok Muslim 

                                                             
26 Anna Yulia Hartati, Konflik Etnis Myanmar (Studi Eksistensi Etnis Rohingya Di Tengah 

Tekanan Pemerintah, Jurnal Hubungan Internasional, Volume 2 (April 2013), Semarang: 

Universitas Wahid Hasyim, dalam journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/297/346, 

diakses pada 10 Maret 2016 pukul 11.20 WIB. 
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minoritas tetap menjadi korban diskriminasi dan pemerasan di Myanmar. 

Diskriminasi pada warga Islam ini secara nyata terbukti dengan penolakan 

pemerintahan Presiden Thein Sein atas status etnis tersebut. Pemerintah Myanmar 

hingga kini belum mengakui etnis Rohingya sebagai warganya. 

Pemerintah menganggap Rohingya sebagai migran ilegal dari Bangladesh. 

Badan Pengungsi PBB United Nation High  Commissioner for Refugees 

(UNHCR) memperkirakan 800.000 Rohingya hidup di negara bagian Rakhine di 

sebuah pegunungan Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh. Ribuan orang 

mencoba untuk melarikan diri setiap tahun ke Bangladesh, Malaysia dan tempat 

lain di kawasan itu. Mereka mencoba melarikan diri karena hak-hak mereka yang 

ditindas karena kerja paksa dan penindasan lainnya. Mereka ini tidak memiliki 

kewarganegaraan dan sangat rentan terhadap diskriminasi dan pemerasan. Tidak 

seperti etnis lain yang setidaknya diakui warga negaranya oleh Myanmar, 

masyarakat Rohingya dianggap sebagai penduduk sementara. Masyarakat 

Rohingya tidak diperbolehkan bekerja sebagai pengajar, perawat, abdi masyarakat 

atau dalam  layanan masyarakat. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tak 

bernegara dan tidak diakui oleh pemerintah Myanmar. 

Etnis yang terletak di Myanmar Utara ini terpinggirkan oleh pemerintahan 

junta militer dan di wilayah Rohingya, para pengajarnya biasanya berasal dari 

golongan etnis Buddha Rakhine, yang seringkali menghalangi kesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan bagi masyarakat Rohingya. Pemerkosaan dan kerja 

paksa adalah hal yang cukup lazim bagi etnis Rohingya di Myanmar. Tentara 

Myanmar kerap kali meminta uang dari mereka dan ketika mereka tidak dapat 
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membayar, mereka akan ditahan dan disiksa. Junta  militer bekerja sama dengan 

penduduk lokal untuk melancarkan operasinya agar tidak terlihat sebagai tindakan 

kriminalitas dan  pelanggaran HAM untuk menekan laju  populasi etnis Rohingya. 

Mereka berdalih bahwa tindakan represif tersebut dilakukan dalam upaya 

penegakan UU Kewarganegaraan tahun 1982. Kontitusi tersebut menyatakan 

bahwa etnis Rohingya sebagai imigran dari India dan Bangladesh bukan 

penduduk asli Myanmar. 

Selebihnya dalam penelitian oleh Anna Yulia Hartati disebutkan bahwa 

sentimen anti-Muslim di Myanmar telah berlangsung berabad-abad. Kulit etnis 

Rohingya yang lebih gelap membuat mereka mudah dikenali. Secara fisik dan 

budaya, mereka memang lebih mirip dengan orang-orang Benggali. Ketika 

Myanmar merdeka pada 1948, etnis Rohingya tidak diakui sebagai salah satu etnis 

di Myanmar. Kebanyakan mereka bermigrasi dari India semasa pemerintahan 

Kolonial Inggris. Selama Perang Dunia II, etnis Rohingya pun setia kepada 

Inggris yang menjanjikan mereka negara Muslim sendiri. Karena itulah etnis 

Rohingya dianggap sebagai musuh Jendral Aung San, ayah Aung San Suu Kyi.  

Sampai sekarang, etnis Rohingya tidak mempunyai kartu identitas yang 

sah. Mereka tidak dapat membeli tanah atau rumah dan tempat tinggal mereka 

dapat diambil alih setiap saat. Pemerintah Myanmar menganggap Rohingya 

sebagai warga asing, sementara banyak warga lainnya menganggap mereka 

sebagai imigran gelap. Presiden Myanmar saat itu, Thein Sein menjanjikan untuk 

memperhatikan hak-hak baru yang bisa didapatkan oleh warga etnis minoritas 

Rohingya. Tetapi Presiden Thein ragu untuk memberikan kewarganegaraan secara 
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penuh untuk etnis Rohingya yang selama ini terdiskriminasi. Keinginan Presiden 

Thein ini ditegaskannya dalam sebuah surat yang dikirim kepada Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB). Penulis menggunakan penelitian milik Anna Yulia Hartati  

dikarenakan terdapat kesamaan cakupan bahasan yaitu membahas segregasi 

terhadap etnis Rohingya. Perbedaannya, penelitian Yulia lebih berfokus pada 

segregasi yang dilakukan oleh pemerintahan junta militer, sedangkan penelitian 

penulis lebih berfokus pada bagaimana elit politik Myanmar (Aung San Suu Kyi) 

mengambil sikap politik atas masalah segregasi tersebut. 

Penelitian terdahulu yang terakhir yakni jurnal yang ditulis oleh Ferly 

Juniar yang berjudul Mediasi Kerjasama Oganisasi Islam (OKI) dalam 

Pengembalian Hak-Hak Asasi Etnis Rohingya 2012-2013.27 Penelitian tersebut 

menjelaskan perkembangan upaya OKI menjadi mediator pemerintah Myanmar 

dengan  melakukan kunjungan sekaligus mempertemukan kedua belah pihak atau 

kelompok dan mengatur pertemuan sehingga masing-masing pihak 

berkesempatan mendengarkan pihak lain dan bersama-sama mencari 

penyelesaiannya. Pada 14-16 November 2013, OKI bersama 7 negara anggota 

lainnya yakni, Indonesia, Bangladesh, Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Turki, dan 

Djibouti melakukan kunjungan selama tiga hari ke Myanmar termasuk Arakan. 

Kunjungan  OKI beserta negara anggota lainnya melakukan pertemuan dengan 

Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pemimpin masyarakat Rakhine, 

pemimpin Rohingya serta badan-badan PBB. Mereka memulai dialog dan 

                                                             
27 Ferly Juniar, Mediasi Kerjasama Oganisasi Islam (OKI) dalam Pengembalian Hak-Hak Asasi 

Etnis Rohingya 2012-2013, jurnal Hubungan Internasional, Volume 2, No. 4, (2014), Samarinda: 

Ilmu Jurusan Hubungan Internasional Universitas Mulawarman, dalam http://www.e-

jurnal.com/2015/09/mediasi-organisasi-kerjasama-islam-oki.html diakses pada 11 Maret 2016 

pukul 16.10 WIB. 

http://www.e-jurnal.com/2015/09/mediasi-organisasi-kerjasama-islam-oki.html
http://www.e-jurnal.com/2015/09/mediasi-organisasi-kerjasama-islam-oki.html
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bertukar pendapat tentang konflik di Arakan, OKI memberikan kesempatan 

kepada para pihak untuk memaparkan kisah mereka masing-masing. Tujuan 

dilakukannya pertemuan ini, untuk membahas lebih lanjut mengenai 

permasalahan tersebut dan memperkuat kesepakatan yang telah disepakati 

sebelumnya. 

OKI telah melakukan upaya untuk menangani penyelesaian permasalahan 

yang melibatkan pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya seperti melakukan 

kunjungan serta membuat kesepakatan bersama. Namun, upaya yang dilakukan 

sepertinya tidak membawa perubahan yang positif. Hal ini karena, masih terjadi 

pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Ada beberapa hambatan di antaranya, 

protes yang berupa demonstrasi dari masyarakat Myanmar yang menolak 

kehadiran OKI dan pemerintah Myanmar yang tidak punya pendirian kuat 

terhadap pernyataan maupun kesepakatan yang telah disepakati seperti menolak 

pembangunan kantor kemanusiaan OKI yang pada awalnya telah  tercantum 

dalam  MoU yang telah ditandatangani.  

Selain itu, OKI juga tidak bisa memberikan sanksi apapun  terhadap 

Myanmar apabila melanggar kesepakatan yang ada. Hal ini dikarenakan kapasitas 

OKI hanya sebagai mediator, memberi rekomendasi terkait bagaimana 

penyelesaian permasalahan bukan sebagai arbitrasi. Penelitian milik Ferly Juniar 

dijadikan sebagai salah satu penelitian terdahulu karena memiliki ruang lingkup 

materi yang sama, yaitu pembahasan mengenai Rohingya. Namun, Penelitian 

Ferly lebih fokus pada peran OKI dalam pengembalian hak-hak etnis Rohingya, 
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sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada sikap politik Aung San Suu Kyi 

yang ambigu sebagai elit politik Myanmar. 

 

Tabel 1.1 Tabel Posisi Penelitian 

No. Nama/Judul 

Penelitian 

Teori/Konsep, 

Metodologi 

Hasil 

1. Assazali 

Sibawaihi/ 

Prospek 

Perkembangan 

Demokrasi 

Myanmar Pasca 

Pemerintahan 

Junta Militer. 

Konsep 

demokratisasi, 

Pretorianisme, 

Hubungan 

Sipil-Militer 

Metode: 

Prediktif 

1. Suksesnya  pemilu 

tahun 2012 menjadi 

tanda bangkitnya 

demokrasi di Myanmar 

setelah dominasi junta 

militer di pemerintahan 

Myanmar selama 

kurang lebih 48 tahun. 

2. Aung San Suu Kyi 

pertama kali menjadi 

anggota parlemen dari 

sipil setelah menjadi 

tahanan politik selama 

hampir 20 tahun. 

2. Farida 

Choirunisa/Pera

nan Aung San 

Suu Kyi dalam 

Transisi Politik 

di Myanmar 

Periode 1990-an 

- 2000-an. 

Teori Transisi 

Politik, Teori 

Struktural 

Metode: 

Deskriptif 

1. Aung San Suu Kyi 

berperan dalam usaha 

memperkuat posisi 

rakyat bawah untuk 

melawan kediktatoran 

rezim militer. 

2. Pada masa ketika Suu 

Kyi menjadi aktivis pro 

demokrasi, Suu Kyi 

menerapkan strategi 

perlawanan tanpa 

kekerasan seperti yang 

dilakukan Gandhi, 

untuk menarik simpati 

rakyat. Lalu 

selanjutnya Suu Kyi 

memanfaatkan gerakan 

bawah untuk 

mendukung aksi-

aksinya menyerang 

Pemerintah. 
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3. Terdapat Paradoks  

pada personaliti Aung 

Sang Suu Kyi 

3. Alfi Revolusi/ 

Faktor-Faktor 

Penyebab 

Konflik Etnis 

Rakhine dan 

Rohingya di 

Myanmar Tahun 

2012. 

Teori Konflik 

E. Brown 

Metode: 

Deskriptif 

1. Tindakan junta militer 

yang cenderung 

represif.  

2. Komposisi penduduk 

yang tidak seimbang 

menyebabkan 

hubungan antara kedua 

etnis (Rakhine dan 

Rohingya) sering 

dilanda konflik. 

3. Faktor elit politik. 

Junta militer 

selalumenyebarkan 

pamflet-pamflet 

bernada anti Muslim 

yangditujukan pada 

etnis Rohingya, 

pamflet-pamflet 

tersebutjuga 

didistribusikan secara 

luas oleh para biksu 

Rakhine. 

4. Anna Yulia 

Hartati/ 

Konflik Etnis 

Myanmar (Studi 

Eksistensi Etnis 

Rohingya Di 

Tengah Tekanan 

Pemerintah. 

Teori Konflik 

Etnis Michael 

E. Brown 

Metode: 

Deskriptif 

1. Rohingya sering 

terpinggirkan oleh 

pemerintahan junta 

militer. 

2. Etnis Buddha Rakhine, 

yang seringkali 

menghalangi 

kesempatan etnis 

Rohingya untuk 

mendapatkan 

pendidikan. 

3. Junta militer menekan 

laju populasi etnis 

Rohingyasebagai upaya 

penegakan UU 

Kewarganegaraan 

tahun 1982. Konstitusi 

tersebut menyatakan 

bahwa etnis Rohingya 

sebagai imigran dari 

Bangladesh dan bukan 
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penduduk asli 

Myanmar.  

5. Ferly 

Juniar/Mediasi 

Kerjasama 

Oganisasi Islam 

(OKI) dalam 

Pengembalian 

Hak-Hak Asasi 

Etnis Rohingya 

2012-2013 

Konsep 

Organisasi 

Internasional, 

Konsep HAM 

Metode: 

Deskriptif 

Analitik 

1. Upaya OKI gagal 

karena adanya protes 

yang berupa 

demonstrasi dari 

masyarakat Myanmar 

yang menolak 

kehadiran OKI. 

2. PemerintahMyanmar 

menolak pembangunan 

kantor kemanusiaan 

OKI yang pada 

awalnya telah 

tercantum dalam MoU 

yang telah 

ditandatangani. 

3. OKI tidak bisa 

memberikan sanksi 

apapun terhadap 

Myanmar apabila 

melanggar kesepakatan 

yang ada karena OKI 

hanya sebagai 

mediator. 

6. Zinda Rahma 

Ilfana/Ambiguit

as Sikap Politik 

Aung San Suu 

Kyi Terhadap 

Isu Segregasi 

EtnisRohingya. 

Teori Elit 

Politik 

Metode: 

Eksplanatif 

1. Sebagai salah satu elit 

politik di Myanmar, 

Aung San Suu Kyi 

mempunyai kekuasaan 

tinggi untuk 

mempengaruhi 

kebijakan pemerintah 

Myanmar. 

2. Sikap Aung San Suu 

Kyi dipengaruhi oleh 

konsensus 

kelompoknya untuk 

mengamankan posisi 

politiknya dan menjaga 

hubungan baik dengan 

junta militer serta 

pendukungnya yang 

mayoritas adalah 

kelompok fundmental 

Buddha. 

3. Belum ada tindakan 
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berarti dari Aung San 

Suu Kyi sebagai 

governing elite untuk 

segera menyelesaikan 

permasalahan segregasi 

etnis Rohingya sama 

seperti sikapnya pada 

saat menjadi non 

governing elite seperti 

yang diharapkan 

banyak pihak. 

 

 

1.5  Kerangka Teori/Konsep 

1.5.1 Teori Elit Politik 

Kerangka teori yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa alasan 

mengapa Aung San Suu Kyi memilih untuk mengambil tindakan oposisi terhadap 

masalah segregasi etnis Rohingya adalah Teori Elit Politik. Elit politik mencakup 

semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit ini terdiri dari 

mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan 

kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan.28 

Vilfredo Pareto menggunakan kata elit untuk menjelaskan adanya 

ketidaksetaraan kualitas individu dalam setiap lingkup kehidupan sosial.29 Pareto 

percaya bahwa dalam setiap masyarakat, diperintah oleh sekelompok kecil orang 

yang mempunyai kualitas yang lebih unggul pada kekuasaan sosial dan politik. 

Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan merupakan yang terbaik, 

merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil 

                                                             
28 Anthonius Sitepu, 2012, Teori-Teori Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 82-84. 
29 T.B Bottomore, 2006, Elite dan Masyarakat, Jakarta: Akbar Tandjung Institute, hal. 12 dalam 

Haryanto, 2005, Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar,Yogyakarta: Program Pasca Sarjana 

Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, hal. 72. 
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menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Menurut stratifikasi politik 

yang disusun oleh Pareto, kelas elit terbagi menjadi dua kelas yaitu pertama, elit 

yang memerintah (governing elite) yang terdiri dari individu-individu yang secara 

langsung dan tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan. 

Kedua, elit yang tidak memerintah (non-governing elite). Jadi menurutnya, dalam 

lapisan masyarakat memiliki dua lapisan, lapisan yang rendah yaitu masyarakat 

dan lapisan yang tinggi yang dibagi menjadi dua, elit yang memerintah dan elit 

yang tidak memerintah. 

Tak jauh berbeda dengan Pareto, Gaetano Mosca memberikan gagasan 

tentang elit bahwa dalam  semua masyarakat selalu muncul dua kelas, yaitu kelas 

yang berkuasa dan kelas yang dikuasai.30 Kelas yang menguasai jumlahnya lebih 

sedikit, melaksanakan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan 

menikmati keistimewaan. Sedangkan kelas yang dikuasai jumlahnya lebih 

banyak.31 Mosca percaya bahwa yang membedakan karakteristik elit adalah 

kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik, sekali kelas yang 

memerintah tersebut hilang kepercayaan dan orang-orang yang diluar kelas 

tersebut menunjukkan kecakapan yang lebih baik, maka terdapat segala 

kemungkinan bahwa kelas berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh 

penguasa yang baru. Kemudian, Bottomore menegaskan baik Pareto, maupun 

Mosca, keduanya memusatkan kajiannya pada elit dalam artian kelompok orang 

                                                             
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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yang secara langsung menggunakan atau berada dalam posisi memberikan 

pengaruh yang sangat kuat terhadap penggunaan kekuatan politik.32 

Teori Elit Politik oleh Pareto dan Mosca mencakup gagasan-gagasan 

umum bahwa setiap masyarakat harus ada suatu minoritas yang menguasai 

anggota masyarakat lain. Minoritas itu adalah kelas politik atau elit yang 

memerintah yang terdiri dari mereka yang menduduki jabatan-jabatan komando 

politik dan mereka yang dapat langsung mempengaruhi keputusan-keputusan 

politik. Perspektif Pareto maupun Mosca, elit menunjuk kepada sesuatu yang 

memerintah menjalankan fungsi-fungsi sosial yang penting, dan mewakili dari 

sebagian dari nilai-nilai sentral masyarakat.33 Pareto meyakini bahwa setiap 

masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas 

politik unggul. Merujuk pada apa yang dikemukakan di atas, maka elit tidak bisa 

dipisahkan dari persoalan kekuasaan, dan kualitas yang dimiliki oleh elit yang 

membuat mereka dipercaya oleh golongan non elit.34 

Kelompok elit bertanggung jawab atas arah politik suatu negara. Suatu 

kebijakan akan tetap dilaksanakan untuk kepentingan elit tersebut meskipun 

sebagian besar kelompok massa tidak menyukainya dan walaupun kebijakan 

tersebut merupakan kebijakan agresif, karena sebenarnya kebijakan yang muncul 

adalah kebijakan yang memenuhi keinginan kelompok elit, bukan massa. Teori 

elit ini juga menjelaskan bahwa keanggotaan kelompok elit menentukan sikap 

para individu yang terlibat di dalamnya karena diikat dengan adanya konsensus 

                                                             
32 Ibid. 
33 Yusron, Elit Lokal dan Civil Society: Kediri di Tengah Demokratisasi, Jakarta: LP3ES. 2009, 

hal. 38. 
34 Ibid. 
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kelompok.35 Suatu kebijakan akan tetap dijalankan meskipun massa tidak 

menghendakinya karena kebijakan tersebut menyangkut kepentingan kelompok 

elit yang bersangkutan karena, kelompok elit diikat oleh konsensus 

kelompoknya.36 Maka dari itu, setiap ada perubahan kebijakan, maka berubah 

pula kepentingan elit. Lebih lanjut, menurut Pareto, perilaku elit lebih ditentukan 

oleh pikiran yang non-logis dibandingkan pemikiran yang logis. Jika perilaku 

tersebut dianggap tidak logis, elit politik cenderung akan melakukan derivasi 

(rasionalisasi) dengan cara apapun untuk bisa memenuhi kepentingannya.37 

Bisa dilihat bagaimana sikap Aung San Suu Kyi mengenai masalah 

segregasi etnis Rohingya. Kaum elit seperti Aung San Suu Kyi lah yang bisa 

menentukan nasib kelompok Rohingya di Myanmar dan menghentikan 

diskriminasi terhadap Rohingya. Sebagai kaum elit, kebijakan yang diterapkan 

sangat mempengaruhi kelompok massa. Berbagai sumber menyebutkan bahwa 

Aung San Suu Kyi lebih banyak pasif saat mendapat tekanan dari dunia 

internasional untuk segera menyelesaikan konflik etnis tersebut. Aung San Suu 

Kyi bahkan acuh dengan penghargaan Nobel Perdamaian yang didapatkan atas 

upayanya memperjuangan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar. 

Tindakan Aung San Suu Kyi yang seperti itu bisa dikarenakan dengan 

membantu etnis Rohingya adalah tidak sesuai dengan kepentingan yang akan atau 

sudah dicapai. Membela etnis Rohingya tidak sesuai dengan konsensus 

                                                             
35 Mochtar Mas’oed, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisa dan Teorisasi, Pusat Antar 

Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hal. 56. 
36 Ibid. 
37 John Higley and Jan Pakulski, Pareto’s Theory of Elite Cycles: A Reconsideration and 

Application,  dalam http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_4036.pdf, p. 3-5, diakses pada 22 

Desember 2016 pukul 13.45 WIB. 

http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_4036.pdf
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kelompoknya yakni partai NLD yang notabene pendukungnya adalah kelompok 

radikal Buddha anti-Rohingya. Meskipun massa dan dunia internasional 

menghendaki Aung San Suu Kyi untuk segera menyelesaikan konflik tersebut, 

pihak Aung San Suu Kyi beserta kelompok elit yang lain di belakangnya tetap 

memilih untuk tidak melakukan tindakan berarti dalam upaya penyelesaian 

masalah segregasi etnis Rohinya karena untuk melindungi kepentingan Aung San 

Suu Kyi dan partainya dalam tatanan pemerintahan Myanmar. Aung San Suu Kyi 

menjaga kepercayaan pendukungnya yang mayoritas membenci etnis Rohingya 

yang dianggap pendatang ilegal dan akan mengecam jika pemerintahan Aung San 

Suu kyi berpihak ke Rohingya. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti atau ilmuwan tentunya 

memiliki tujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena yang 

hendak dikaji. Penjelasan atau pendeskripsian peneliti tentu harus berdasarkan 

pada ketelitian analisa. Maka dari itu setiap peneliti harus memilih cakupan yang 

dikehendaki, menetapkan batasan penelitian serta menentukan pada tingkat 

analisa yang mana penelitian tersebut dilakukan.38 Hal inilah yang kemudian 

dikenal sebagai tingkat analisa atau level of analysis. Tingkat analisa memiliki 

tujuan untuk memberikan batasan dan fokus penelitian pada faktor atau analisa 

                                                             
38 Mochtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: 

LP3ES, hal. 35. 
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mana penelitian itu harus ditekankan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 

peneliti dan mempertajam analisis peneliti.  

Tingkat analisa terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel independen (unit 

eksplanasi) dan variabel dependen (unit analisa). Penulis menetapkan dalam 

penelitian ini bahwa yang menjadi unit eksplanasi (variabel independen) adalah 

masalah segregasi terhadap etnis Rohingya sedangkan  unit analisanya (variabel 

dependen) adalah sikap politik Aung San Suu Kyi sebagai elit politik Myanmar. 

Sehingga berdasarkan unit eksplanasi dan unit analisa yang telah ditetapkan, maka 

penelitian ini masuk ke tingkat analisa induksionis karena unit eksplanasinya lebih 

tinggi (level sistem) daripada unit analisanya (level individu). 

 

1.6.2 Tipe Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian eksplanatif karena 

bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel serta menjelaskan 

bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Tidak hanya mendeskripsikan fakta 

tetapi juga menjelaskan apa yang terjadi. 

 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu:39 (1) Reduksi Data, mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu,  

                                                             
39 Miles dan Huberman, Analyzing Qualitative Data, dalam http://www.aect.org/edtech/ed1/40/40-

03.html, diakses pada 7 Oktober 2016 pukul 17.41 WIB. 

http://www.aect.org/edtech/ed1/40/40-03.html
http://www.aect.org/edtech/ed1/40/40-03.html
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(2) Penyajian Data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sebagainya, yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif, (3) 

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang  mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila 

kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini didasarkan pada library research  atau kajian pustaka, yang 

mana segala data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang penulis peroleh dari buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, makalah, laporan 

penelitian, e-book serta sumber dari media lainnya yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Sumber-sumber yang dipilih 

merupakan sumber yang valid dan tentunya relevan dengan fenomena yang akan 

dikaji dalam penelitian. 

 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian  

1.6.5.1 Batasan Waktu 

 Batasan waktu digunakan agar peneliti fokus pada rentang waktu agar 

penelitian tidak jauh dari bahasan yang akan dikaji. Peneliti akan menetapkan 
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batasan waktu penelitiannya yakni pada tahun 2012-2015. Tahun 2012 dipilih 

karena pada tahun tersebut Aung San Suu Kyi masih menjadi elit yang belum 

memerintah (non governing elite) yang mencari dukungan politik dan adanya 

konflik besar antara etnis Rakhine dan Rohingya, kemudian  tahun 2015 dipilih 

karena saat itu partai Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu dan mengubah 

posisinya sebagai elit yang berkuasa (governing elite) karena Aung San Suu Kyi 

memiliki jabatan penting di pemerintahan Myanmar yaitu menjadi menteri dan 

penasehat negara. 

 

1.6.5.2 Batasan Materi 

Peneliti akan membatasi materi penelitian yakni berfokus pada 

permasalahan segregasi etnis Rohingya dan sikap politik Aung San Suu Kyi 

sebagai elit politik Myanmar dalam menyikapi permasalahan Rohingya serta 

tanggapan dunia internasional terhadap isu Rohingya. 

 

1.7 Hipotesa 

Merupakan hal yang ambigu ketika Aung San Suu Kyi yang pernah 

menerima penghargaan Nobel Perdamaian atas usahanya dalam memperjuangkan 

HAM dan demokrasi di Myanmar melakukan pembiaran atas permasalahan 

segregasi dan pelanggaran HAM yang dihadapi oleh etnis minoritas Rohingya di 

Myanmar. Aung San Suu Kyi terkesan membiarkan permasalahan ini terus 

berlanjut tanpa ada penyelesaian. Aung San Suu Kyi sebagai salah satu elit politik 

di Myanmar mempunyai pengaruh kuat atas penetapan kebijakan di Myanmar.  
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Teori Elit Politik menyebutkan bahwa suatu kebijakan akan tetap 

dijalankan meskipun massa tidak menghendakinya karena kebijakan tersebut 

menyangkut kepentingan kelompok elit yang bersangkutan karena, kelompok elit 

diikat oleh konsensus kelompoknya. Pada kasus ini, Aung San Suu Kyi bertindak 

sesuai konsensus kelompoknya karena ada kepentingan yang perlu dicapai. Aung 

San Suu Kyi  bersama partai National League For Democracy (NLD) menjaga 

suara dari mayoritas pendukungnya yang merupakan kelompok ekstrimis Buddha 

yang anti-Rohingya. Meskipun massa dan dunia internasional menghendaki Aung 

San Suu Kyi untuk segera menyelesaikan konflik tersebut, pihak Aung San Suu 

Kyi beserta kelompok elit yang lain di belakangnya tetap memilih pasif tidak 

melakukan tindakan berarti untuk upaya penyelesaian konflik karena untuk 

melindungi kepentingan Aung San Suu Kyi dan partainya dalam tatanan 

pemerintahan Myanmar. 

Lebih lanjut, sikap pasif Aung San Suu Kyi atas permasalahan segregasi 

etnis Rohingya bisa dikatakan tidak logis karena dia adalah seorang pejuang 

HAM dan demokrasi, namun kepentingan politiknya untuk bisa mengamankan 

posisi politiknya di pemerintahan Myanmar dijadikan sebagai rasionalisasi 

sikapnya karena dia adalah seorang politikus yang mana dia mempunyai 

kepentingan politik yang harus dicapai bersama partainya. Sehingga, Aung San 

Suu Kyi mengambil tindakan untuk menghindar dari permasalahan segregasi etnis 

Rohingya dengan tujuan untuk mengamankan posisi politiknya dan untuk 

menjaga kepentingannya serta menjaga hubungan politik dengan junta militer  

yang masih memiliki kekuatan politik besar di Myanmar. Aung San Suu Kyi 
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menyadari bahwa dirinya dan partainya berisiko kehilangan legitimasi politik 

dalam pemerintahan Myanmar apabila membela Rohingya dan akan menghambat 

kepentingannya untuk menguasai pemerintahan Myanmar. 

Menurut stratifikasi politik yang disusun oleh Pareto, kelas elit terbagi 

menjadi dua kelas yaitu, elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang 

tidak memerintah (non-governing elite). Tahun 2012 ketika Aung San Suu Kyi 

masih menjadi non governing elite, sikap politiknya yang pasif  masih bisa 

diterima karena pada saat itu Aung San Suu Kyi belum mempunyai kekuasaan 

dan posisi kuat dalam pemerintahan Myanmar untuk bisa mempengaruhi 

kebijakan. Berbeda ketika Aung San Suu Kyi mempunyai jabatan penting dalam 

pemerintahan Myanmar, posisi Aung San Suu Kyi berubah menjadi governing 

elite setelah partainya memenangkan  pemilu tahun 2015 dan Aung San Suu Kyi 

mempunyai jabatan penting untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah 

Myanmar. Namun, tetap tidak ada tindakan apapun dari Aung San Suu Kyi untuk 

segera menyelesaikan masalah pelanggaran HAM terhadap Rohingya seperti yang 

diharapkan  masyarakat internasional. Atas dasar  itulah Aung San Suu Kyi 

disebut memiliki sikap politik yang ambigu. 

 

1.8  Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan pengaruh sikap 

politik elit Myanmar terhadap segregasi etnis Rohingya, maka penulis membagi 

pembahasan berdasarkan sistematika penulisan ke dalam empat bab, yang terdiri 

dari: 
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