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BAB III 

SIKAP POLITIK AUNG SAN SUU KYI TERHADAP MASALAH 

SEGREGASI ETNIS ROHINGYA 

 

3.1 Dinamika Politik Lokal Myanmar Pasca Pemilu 8 November 2015 

Pada tanggal 8 November 2015 Myanmar menggelar pemilihan umum 

berlangsung terbuka pada pertama kali setelah dominasi militer yang hampir 50 

tahun berkuasa. Sebelumnya, pada pemilu tahun 1990 NLD mendapatkan suara 

terbanyak namun hasil tersebut dianulir oleh junta militer dengan alasan undang-

undng yang mengatur pemilu belum kuat, lalu Aung San Suu Kyi ditangkap dan 

dijadikan tahanan rumah karena dianggap “membahayakan negara” atas 

perlawanannya terhadap pemerintahan otoriter junta militer. Lalu, Aung San Suu 

Kyi resmi dibebaskan dari tahanan rumah pada 13 November 2010. Berdasarkan 

hasil dari Union Election Commission, partai NLD yang dipimpin oleh Aung San 

Suu Kyi mendapatkan perolehan suara lebih dari 80% dan memberikan 

kemenangan mutlak pada partai NLD yang sekaligus mengakhiri periode 

pemerintahan junta militer. Partai NLD menang telak atas 90 partai lainnya, 

dengan mengamankan 77 persen kursi di semua majelis di parlemen Myanmar, 

dengan total 887 kursi dari 1.150 kursi yang diperebutkan (termasuk pemilu 

daerah).1 Ini merupakan kemenangan yang besar bagi Aung San Suu Kyi dan 

partainya.  

 
                                                             
1 Amanda Puspita Sari, Suu Kyi Bertemu Presiden Myanmar Bahas Transisi Pemerintahan,  dalam 
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151202120454-106-95428/suu-kyi-bertemu-
presiden-myanmar-bahas-transisi-pemerintahan/, diakses pada 16 Januari 2017 pukul 18.34 WIB. 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151202120454-106-95428/suu-kyi-bertemu-presiden-myanmar-bahas-transisi-pemerintahan/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151202120454-106-95428/suu-kyi-bertemu-presiden-myanmar-bahas-transisi-pemerintahan/
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Namun,  meskipun partai Aung San Suu Kyi menang, Aung San Suu Kyi 

tidak diperbolehkan menjadi presiden karena dalam konstitusi Myanmar pada 

pasal 59(f)2 melarang siapa pun yang memiliki pasangan dan anak 

berkewarganegaraan asing untuk menjadi presiden.3 Lalu, posisi presiden 

digantikan oleh orang kepercayaan Aung San Suu Kyi di partai NLD yaitu Htin 

Kyaw.4 Sedangkan Aung San Suu Kyi, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, 

Menteri Kantor Presiden, dan Penasehat Negara.5 

Selanjutnya, meski menang telak, transisi pemerintahan akan berjalan lancar 

jika partai NLD dapat menjalin hubungan yang baik dengan militer. Hal ini 

dikarenakan, dalam pemerintahan semi-militer Myanmar, militer mendapatkan 

25% jatah kursi parlemen, dan memiliki hak veto dalam perumusan perubahan 

undang-undang karena konstitusi bisa diamandemen dengan adanya persetujuan 

dari junta militer.6 Selain itu, dalam undang-undang yang disahkan pada rezim 

junta militer, sejumlah posisi penting seperti kementerian dalam negeri, 

                                                             
2 Konstitusi Myanmar tahun 2008 pasal 59 (f): shall he himself, one of the parents, the spouse, one 
of the legitimate children or their spouses not owe allegiance to a foreign power, not be subject of 
a foreign power or citizen of a foreign country. They shall not be persons entitled to enjoy the 
rights and privileges of a subject of a foreign government or citizen of a foreign country. Dalam 
https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008.pdf?lang=en, hal. 18, diakses pada 
18 Desember 2017 pukul 21.33 WIB. 
3 Aung San Suu Kyi menikah dengan suaminya yang berkewarganegaraan Inggris dan mempunyai 
2 anak yang juga berkewarganegaraan asing, dalam Yon Dema, Myanmar Majukan Tanggal 
Pemilihan Presiden, Demi Suu Kyi, dalam 
https://m.tempo.co/read/news/2016/03/01/118749513/myanmar-majukan-tanggal-pemilihan-
presiden-demi-suu-kyi, diakses pada 16 Januari 2016 pukul 18.37 WIB. 
4 Hanna Azaria Samosir, Orang Kepercayaan Aung San Suu Kyi Jadi Persiden Myanmar, dalam 
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160315132808-106-117519/orang-kepercayaan-
aung-san-suu-kyi-jadi-presiden-myanmar/, diakses pada 16 Januari 2016 pukul 18.40 WIB. 
5 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 16 Januari 2016 pukul 18.45 WIB. 
6 Total ada 664 kursi parlemen, 498 kursi milik sipil, 166 kursi milik militer, dalam BBC, 
Myanmar Opens New Parliament Session After Military Rule, http://www.bbc.com/news/world-
asia-35456982, diakses pada 24 Januari 2017 pukul 11.03 WIB. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008.pdf?lang=en
https://m.tempo.co/read/news/2016/03/01/118749513/myanmar-majukan-tanggal-pemilihan-presiden-demi-suu-kyi
https://m.tempo.co/read/news/2016/03/01/118749513/myanmar-majukan-tanggal-pemilihan-presiden-demi-suu-kyi
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160315132808-106-117519/orang-kepercayaan-aung-san-suu-kyi-jadi-presiden-myanmar/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160315132808-106-117519/orang-kepercayaan-aung-san-suu-kyi-jadi-presiden-myanmar/
http://global.liputan6.com/read/2476225/jabatan-setara-perdana-menteri-untuk-aung-san-suu-kyi
http://www.bbc.com/news/world-asia-35456982
http://www.bbc.com/news/world-asia-35456982
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kementerian pertahanan dan kementerian perbatasan, serta wakil presiden dikuasai 

oleh wakil dari junta militer.7 Lebih lanjut, pasca kemenangan partai NLD pada 

pemilu tahun 2015 hubungan antara Aung San Suu Kyi beserta partainya dengan 

pihak junta militer terbilang baik dengan diterimanya hasil pemilu, dan junta 

militer menyatakan akan bekerjasama dengan pemerintahan sipil untuk 

berjalannya transisi demokrasi Myanmar.8 Namun, junta militer menolak adanya 

demokrasi penuh di Myanmar karena menurutnya junta militer perlu melindungi 

dan mengawasi penerapan demokrasi yang terbilang baru di Myanmar untuk 

menjaga perdamaian.9 

 

3.2 Ambiguitas Sikap Politik Aung San Suu Kyi 

Pemilu di Myanmar Pada 8 November 2015 mendapat pujian dari Barrack 

Obama dan Menlu Indonesia Retno Marsudi atas berjalannya demokrasi di negara 

yang lama didominasi oleh junta militer tersebut.10 Kemenangan dari partai  NLD 

yang dipimpin oleh penerima Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi atas Union 

Solidarity and Development Party (USDP) membuat banyak pihak berharap 

dengan berubahnya arah politik Myanmar yang lebih demokratis menjadi 

momentum untuk Aung San Suu Kyi bisa menyelesaikan permasalahan segregasi 

                                                             
7 Elok Dyah Messwati, Oposisi Myanmar Menangi Pemilu, Partai Suu Kyi Berhak Membentuk 
Pemerintahan, dalam http://print.kompas.com/baca/internasional/asia-pasifik/2015/11/10/Oposisi-
Myanmar-Menangi-Pemilu%2c-Partai-Suu-Kyi-Ber, diakses pada 16 Januari 2017 pukul 17.05 
WIB. 
8 Rinaldo, Aung San Suu Kyi Menang Pemilu, Presiden Myanmar Ucapkan Selamat, dalam 
http://global.liputan6.com/read/2363546/aung-san-suu-kyi-menang-pemilu-presiden-myanmar-
ucapkan-selamat, diakses pada 16 Januari 2017 pukul 17.14 WIB. 
9 Amanda, Op. Cit. 
10 Arie Mega Prastiwi, Obama Puji Pemilu Demokratis Myanmar Berjalan Sukses, dalam 
http://global.liputan6.com/read/2363868/obama-puji-pemilu-demokratis-myanmar-berjalan-
sukses, diakses pada 30 April 2016 pukul 20.50 WIB. 

http://print.kompas.com/baca/internasional/asia-pasifik/2015/11/10/Oposisi-Myanmar-Menangi-Pemilu%2c-Partai-Suu-Kyi-Ber
http://print.kompas.com/baca/internasional/asia-pasifik/2015/11/10/Oposisi-Myanmar-Menangi-Pemilu%2c-Partai-Suu-Kyi-Ber
http://global.liputan6.com/read/2363546/aung-san-suu-kyi-menang-pemilu-presiden-myanmar-ucapkan-selamat
http://global.liputan6.com/read/2363546/aung-san-suu-kyi-menang-pemilu-presiden-myanmar-ucapkan-selamat
http://global.liputan6.com/read/2363868/obama-puji-pemilu-demokratis-myanmar-berjalan-sukses
http://global.liputan6.com/read/2363868/obama-puji-pemilu-demokratis-myanmar-berjalan-sukses
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etnis Rohingya di Myanamar. Namun ternyata, Aung San Suu Kyi menunjukkan 

sikapyang sebaliknya. Aung San Suu Kyi mengesankan sikap pasif atas berbagai 

tekanan dari dunia internasional yang mengecamnya untuk segera menyelesaikan 

permasalahan Rohingya tersebut.  

Aung San Suu Kyi melalui juru bicaranya,U Win Htein menyatakan 

bahwa Rohingya bukan prioritas permasalahan Myanmar,“We have other 

priorities,”. “Peace, the peaceful transition of power, economic development and 

constitutional reform”.11 Aung San Suu Kyi mengabaikan labelnya sebagai 

seorang pejuang HAM dan demokrasi untuk bisa mencapai kepentingan 

politiknya. Aung San Suu Kyi menyatakan bahwa lebih baik dikenal sebagai 

politikus dibanding dikenal sebagai ikon HAM dan demokrasi.12 Hal tersebut 

dinyatakannya pada saat kunjungan ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan 

Hillary Clinton pada tahun 2011.13 Pada tahun 2015, Aung San Suu Kyi juga 

menyatakan hal serupa saat sesi wawancara dengan Bill Whitetaker pada CBS 

News bahwa “I don't like to be called a symbol. And I don't like to be called an 

icon”. “…I've always been a politician.”14 

                                                             
11 Jennifer Rigby, Aung San Suu Kyi Aide: Rohingya Are Not Our Priority, dalam 
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/asia/burma/12006208/Aung-San-Suu-Kyi-aide-
Rohingya-are-not-our-priority.html, diakses pada 30 April 2016 pukul 21.02 WIB. 
12 Rodhion Ebbighausen, Aung San Suu Kyi Sacrifice’s for Politics, dalam 
http://www.dw.com/en/aung-san-suu-kyis-sacrifice-for-politics/a-16369029, diakses pada 22 
Desember 2016 pukul 14.34 WIB. 
13 Ibid. 
14 CBS, Aung San Suu Kyi On Being Called A Symbol, dalam 
http://www.cbsnews.com/news/aung-san-suu-kyi-on-being-called-a-symbol/, diakses pada 22 
Desember 2016 pukul 14.40 WIB. 

http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/asia/burma/12006208/Aung-San-Suu-Kyi-aide-Rohingya-are-not-our-priority.html
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/asia/burma/12006208/Aung-San-Suu-Kyi-aide-Rohingya-are-not-our-priority.html
http://www.dw.com/en/aung-san-suu-kyis-sacrifice-for-politics/a-16369029
http://www.cbsnews.com/news/aung-san-suu-kyi-on-being-called-a-symbol/
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Sikap pasif yang ditunjukkan Aung San Suu Kyi juga mengundang 

perhatian dan kecaman dunia internasional.15 Banyak pihak yang menduga bahwa 

pembiaran yang dilakukan Aung San Suu Kyi mengenai masalah segregasi etnis 

Rohingya bermotif politik. Sebab NLD maju pada pemilihan umum di Myanmar 

tahun 2015. Aung San Suu Kyi tidak menginginkan apabila dengan mendukung 

minoritas Muslim Rohingya, akan berdampak buruk bagi kampanyenya. Aung 

San Suu Kyi berhati-hati saat dimintai pendapatnya tentang konflik etnis yang 

telah menewaskan ratusan etnis Rohingnya.16 Dalam wawancaranya dengan CNN, 

Aung San Suu Kyi menyatakan jika masalah etnis Rohingya bukanlah masalah 

Myanmar, tapi dunia internasional juga, “This is not the only problem we have to 

face, (but) this is one on which the international community has focused”.17 

Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin oposisi pemerintah Myanmar 

berjuang mencari dukungan rakyat Myanmar yang sebagian besar beragama 

Buddha. Namun, sikap pasif Aung San Suu Kyi juga berakibat timbulnya 

ketidakpercayaan dari pendukungnya yang merupakan para pejuang demokrasi. 

Kelompok pro demokrasi bisa jadi akan ragu untuk memilihnya, sebab pasifnya 

Aung San Suu Kyi sangat berlawanan dengan komitmen politik yang 

                                                             
15 Andreas Gerry Tuwo, Dalai Lama Desak Aung San Suu Kyi Bersikap Soal Rohingya, dalam 
http://global.liputan6.com/read/2241039/dalai-lama-desak-aung-san-suu-kyi-bersikap-soal-
rohingya, diakses pada 30 April 2016 pukul 21.08 WIB. 
16 Feliz Solomon, Burma Is Pursuing ‘Ethnic Cleansing’ of Rohingya Muslims, UN Official Says, 
dalam http://time.com/4582157/burma-myanmar-rohingya-bangladesh-arakan-ethnic-cleansing-
suu-kyi/, diakses pada 26 Desember 2016 pukul 15.22 WIB. 
17 James Griffiths, Is the Lady Listening? Aung San Suu Kyi Accused Ignoring  Myanmar’s 
Muslim, dalam http://edition.cnn.com/2016/11/17/asia/myanmar-rohingya-aung-san-suu-kyi/, 
diakses pada 30 Januari 2017 pukul 22.45 WIB. 

http://global.liputan6.com/read/2241039/dalai-lama-desak-aung-san-suu-kyi-bersikap-soal-rohingya
http://global.liputan6.com/read/2241039/dalai-lama-desak-aung-san-suu-kyi-bersikap-soal-rohingya
http://time.com/4582157/burma-myanmar-rohingya-bangladesh-arakan-ethnic-cleansing-suu-kyi/
http://time.com/4582157/burma-myanmar-rohingya-bangladesh-arakan-ethnic-cleansing-suu-kyi/
http://edition.cnn.com/2016/11/17/asia/myanmar-rohingya-aung-san-suu-kyi/
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diperjuangkan di Myanmar. Bahkan, pada 6 November 2012 ada sekitar 130 

anggota partai NLD keluar dari partai tersebut.18 

Lebih lanjut, dalam teori elit politik menyebutkan bahwa 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. 

Sikap ambigu Aung San Suu Kyi yang memilih untuk pasif atas permasalahan 

segregasi etnis Rohingya bisa dikatakan tidak logis karena Aung San Suu Kyi 

adalah seorang pejuang HAM dan demokrasi yang mempunyai beban moral untuk 

bisa menghentikan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, namun 

kepentingan politiknya untuk bisa mengamankan posisi politiknya di 

pemerintahan Myanmar dijadikan sebagai derivasi (rasionalisasi) atas sikapnya 

karena Aung San Suu Kyi adalah seorang politikus yang mempunyai kepentingan 

politik yang harus dicapai bersama partainya. 

Jadi, keputusan atas sikap tersebut diambil tidak hanya untuk menghindari 

komentar dan kritik, tetapi juga menghindari pertentangan dari pihak militer. 

Memperjuangkan hak-hak dari Rohingya tidak akan membawa NLD memenangi 

suara dan mendapat begitu banyak pendukung yang mana mayoritas adalah 

kelompok radikal Buddha seperti MaBaTha yang diketahui sebagai kelompok 

anti-Islam.19 Oleh karena itu, apabila Aung San Suu Kyi berpihak pada Rohingya 

kelompok ekstrimis Buddha akan berbalik mengecam Aung San Suu Kyi dan 

                                                             
18 Rodhion, Op. Cit., 
19 Fajar, Aksi Genosida Muslim Myanmar dan Kelompok Buddha Ekstrim 969, dalam 
http://www.kiblat.net/2014/04/11/aksi-genosida-Muslim-myanmar-dan-kelompok-Buddha 
ekstrim-969/, diakses pada 30 April 2016 pukul 21.10 WIB. 
 

http://www.kiblat.net/2014/04/11/aksi-genosida-Muslim-myanmar-dan-kelompok-Buddha%20ekstrim-969/
http://www.kiblat.net/2014/04/11/aksi-genosida-Muslim-myanmar-dan-kelompok-Buddha%20ekstrim-969/
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membuat Aung San Suu Kyi kehilangan pendukung terbesarnya serta kehilangan 

dominasi politik di Myanmar. 

Sikap pasif Aung San Suu Kyi atas masalah segregasi etnis Rohingya pada 

saat menjadi Non-governing elite mungkin masih bisa dipahami karena Aung San 

Suu Kyi belum mempunyai pengaruh yang kuat untuk dapat mempengaruhi 

kebijakan pemerintah Mynamar. Namun, setelah partai NLD memenangkan 

pemilu tahun 2015 dan menjadikan Aung San Suu Kyi Menteri Luar Negeri, dan 

Penasehat Negara mengubah Aung San Suu Kyi menjadi Governing elite 

sikapnya pun masih sama. Tidak ada tindakan atau upaya dari Aung San Suu Kyi 

untuk menyelesaikan permasalahan etni Rohingya padahal Aung San Suu Kyi 

mempunyai pengaruh yang kuat atas jabatan politiknya untuk bisa mempengaruhi 

atau mengubah kebijakan pemerintahan Myanmar dan bisa segera menyelesaikan 

permasalahan segregasi etnis Rohingya. Namun, ada inkosistensi dari Aung San 

Suu Kyi saat menjadi governing elite, Aung San Suu Kyi tidak terlihat gencar 

mengusung HAM dan demokrasi, tidak seperti saat Aung San Suu Kyi belum 

mempunyai jabatan di pemerintahan Myanmar. Abu Shiddiq, salah satu 

pengungsi dari etnis Rohingya mengatakan jika tidak ada upaya dari Aung San 

Suu Kyi untuk menyelesaikan masalah segregasi etnis Rohingya, “If…Aung San 

Suu Kyi tries to solve the problem of Rakhine State, the problem will be easily 

solved. But she has not tried [to solve] the problem”.20 Lihat bagan ilustrasi di 

bawah ini: 

                                                             
20 Jon Emont, Is This the Real Aung San Suu Kyi?, dalam 
https://newrepublic.com/article/139476/real-aung-san-suu-kyi, diakses pada 30 Januari 2017 pukul 
22.35 WIB. 

https://newrepublic.com/article/139476/real-aung-san-suu-kyi
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Gambar 1.1 Sikap Ambigu Aung San Suu Kyi 

 

Bagan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Myanmar menginginkan 

adanya demokrasi mendukung Aung San Suu Kyi dengan harapan Myanmar 

menjadi demokratis. Seperti adanya pemilu yang bebas dan terbuka, kebebasan 

untuk berpendapat, kebebasan pers, bebas dari tekanan junta militer, dan 

penegakan HAM. Semua hal tersebut dimasukkan ke dalam National League for 

Democracy 2015 Election Manifesto21 (semacam visi dan misi) Aung San Suu 

Kyi bersama NLD agar mendapat banyak dukungan dari masyarakat Myanmar 

dan NLD bisa mendominasi posisi politik di pemerintahan Myanmar. Lalu, Aung 

San Suu Kyi dan partainya memenangkan pemilu tahun 2015 mengakhiri rezim 

otoriter junta militer dan menempatkan Aung San Suu Kyi pada jabatan sebagai 

                                                             
21 National League for Democracy 2015 Election Manifesto, dalam 
http://www.burmalibrary.org/docs21/NLD_2015_Election_Manifesto-en.pdf, hal. 2,3, 24, diakses 
pada 25 Januari 2017 pukul 16.22 WIB. 

http://www.burmalibrary.org/docs21/NLD_2015_Election_Manifesto-en.pdf
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Menteri Luar Negeri, Menteri Kantor Presiden, serta state counsellor atau 

penasehat negara.  

Lebih lanjut, pada penerapannya ternyata demokrasi dan HAM yang 

diinginkan masyarakat Myanmar bukan untuk etnis Rohingya. Ada ambiguitas 

pada masyarakat Myanmar yang awalnya menginginkan demokrasi namun 

mengabaikan hak-hak etnis Rohingya, dengan bukti adanya kelompok-kelompok 

yang tidak menyukai etnis Rohingya tinggal di Myanmar, adanya pembatasan dan 

pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Demokrasi yang seharusnya liberal, 

HAM yang seharusnya universal untuk semua manusia ternyata tidak berlaku di 

Myanmar. Aung San Suu Kyi tidak bisa menerapkan demokrasi ala barat yang 

benar-benar menjunjung tinggi kebebasan individu dan HAM. Aung San Suu Kyi 

menerapkan demokrasi dengan menyesuaikan dengan budaya politik dan 

masyarakat Myanmar dengan kata lain yaitu illiberal democracy.22  

Masalah HAM pun juga demikian, perlindungan HAM tidak 

menyeluruhdan tidak utuh untuk semua orang yang tinggal di Myanmar atau bisa 

disebut fragmentary human rights. Ada pernyataan Aung San Suu Kyi yang 

‘aneh’ sebagai seorang pejuang HAM, “I am silent because, whoever’s side I 

stand on, there will be more blood. If I speak up for human rights, they (the 

Rohingya) will only suffer. There will be more blood.”23 Padahal jika hanya diam 

                                                             
22 Eby Hara, Pendekatan-Pendekatan dalam Studi Demokrasi di Asia Tenggara dan Relevansinya 
Untuk Indonesia, Vo. 4, No. 1 (Juli 2000), Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Gadjah Mada, dalam 
https://www.researchgate.net/profile/Eby_Hara/publication/277832348_Pendekatan-
Pendekatan_Dalam_Studi_Demokrasi_Di_Asia_Tenggara_Dan_Relevansinya_Untuk_Indonesia/li
nks/55b0845608aeb92399172c22.pdf?origin=publication_detail, hal. 8-9, diakses pada 26 Januari 
2017 pukul 19.57 WIB. 
23 Bryan Pellot, Why Won’t Aung San Suu Kyi Say the Word ‘Rohingya’?, dalam 
https://www.washingtonpost.com/national/religion/why-wont-aung-san-suu-kyi-say-the-word-

https://www.researchgate.net/profile/Eby_Hara/publication/277832348_Pendekatan-Pendekatan_Dalam_Studi_Demokrasi_Di_Asia_Tenggara_Dan_Relevansinya_Untuk_Indonesia/links/55b0845608aeb92399172c22.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Eby_Hara/publication/277832348_Pendekatan-Pendekatan_Dalam_Studi_Demokrasi_Di_Asia_Tenggara_Dan_Relevansinya_Untuk_Indonesia/links/55b0845608aeb92399172c22.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Eby_Hara/publication/277832348_Pendekatan-Pendekatan_Dalam_Studi_Demokrasi_Di_Asia_Tenggara_Dan_Relevansinya_Untuk_Indonesia/links/55b0845608aeb92399172c22.pdf?origin=publication_detail
https://www.washingtonpost.com/national/religion/why-wont-aung-san-suu-kyi-say-the-word-rohingya-commentary/2014/12/04/95477390-7bea-11e4-8241-8cc0a3670239_story.html?utm_term=.c81bf15fd25d
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permasalahan etnis Rohingya tidak akan bisa selesai. Aung San Suu Kyi 

menyatakan justifikasinya jika masalah tersebut adalah isu yang sensitif, “Ini isu 

sensitif, dan ada banyak kelompok religius dan ras berbeda, sehingga apapun yang 

yang kita lakukan terhadap satu kelompok mungkin akan berdampak pada 

kelompok lainnya”.24 Dari statement tersebut tersirat ada hal yang Aung San Suu 

Kyi jaga. Huffington Post mengatakan jika sikap Aung San Suu Kyi yang pasif 

hanya akan menjadikannya masalah, bukan menjadi solusi: 

 
“Her refusal to condemn, or even fully acknowledge, the state-
sponsored repression of her fellow country men and women, not to 
mention the violence meted out to them by Buddhist extremists 
makes her part of the problem, not the solution.”25 
 
Sikap ambigu Aung San Suu Kyi di dasari pada posisi dilematisnya, antara 

harus bertindak sebagai aktor politik atau sebagai ikon pejuang HAM. Aung San 

Suu Kyi dihadapkan pada permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di 

Myanmar karena Aung San Suu Kyi mempunyai kewajiban atau beban moral 

sebagai seorang pejuang HAM dan demokrasi di Myanmar untuk bisa 

menyelesaikan permasalahan tersebut, ditambah Aung San Suu Kyi sebagai 

governing elite mempunyai jabatan tinggi di pemerintahan Myanmar. Penny 

Green, seorang professor of law and globalisation Queen Mary University of 

London berpendapat jika Aung San Suu Kyi mempunyai modal moral dan politik 

                                                                                                                                                                       
rohingya-commentary/2014/12/04/95477390-7bea-11e4-8241-
8cc0a3670239_story.html?utm_term=.c81bf15fd25d, diakses pada 30 Januari 2017 pukul 22.07 
WIB. 
24 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 30 Januari 2017 pukul 23.01 WIB. 
25 Mehdi Hasan, Why Aung San Suu Kyi’s Silence on the Rohingya is Inexcusable, dalam 
http://www.huffingtonpost.com/mehdi-hasan/aung-san-suu-kyi-silence-rohingya_b_7451776.html, 
diakses pada 30 Januari 2017 pukul 21.55 WIB. 

https://www.washingtonpost.com/national/religion/why-wont-aung-san-suu-kyi-say-the-word-rohingya-commentary/2014/12/04/95477390-7bea-11e4-8241-8cc0a3670239_story.html?utm_term=.c81bf15fd25d
https://www.washingtonpost.com/national/religion/why-wont-aung-san-suu-kyi-say-the-word-rohingya-commentary/2014/12/04/95477390-7bea-11e4-8241-8cc0a3670239_story.html?utm_term=.c81bf15fd25d
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http://news.detik.com/internasional/2945844/aung-san-suu-kyi-tak-mau-jawab-soal-kewarganegaraan-rohingya
http://www.huffingtonpost.com/mehdi-hasan/aung-san-suu-kyi-silence-rohingya_b_7451776.html
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yang besar untuk menyelesaikan masalah segregasi etnis Rohingya, dan 

menyatakan jika menunggu sampai Aung San Suu Kyi berbicara akan tidak ada 

lagi etnis Rohingya, “If we wait for Ms Suu Kyi to speak out against this 

genocide, there will be no Rohingya”.26 Terlepas dari semua hal tersebut, sikap 

pasifnya secara tidak langsung telah merusak nama baik Aung San Suu Kyi 

sebagai peraih penghargaan nobel perdamaian dan kredibilitas Aung San Suu Kyi 

sebagai elit politik yang berpengaruh di Myanmar dipertanyakan. 

 

3.3 Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Sikap Aung San Suu Kyi 

Teori elit politik menjelaskan bahwa keanggotaan kelompok elit 

menentukan perilaku para individu yang terlibat di dalamnya karena diikat dengan 

adanya konsensus kelompok. Dapat dilihat bahwa sikap pasif Aung San Suu Kyi 

berdasarkan konsensus kelompoknya seperti yang disebutkan dalam National 

League for Democracy 2015 Election Manifesto.27 Dalam konteks penelitian ini, 

sikap Aung San Suu Kyi yang ambigu tersebut dikarenakan Aung San Suu Kyi 

berusaha keras untuk menjaga legitimasi politiknya dan menjaga dukungan dari 

konstituennya yang mayoritas adalah warga Buddha yang anti-Rohingya. 

 Suatu kebijakan akan tetap dijalankan meskipun massa (dalam hal ini etnis 

Rohingya) tidak menghendakinya karena kebijakan tersebut menyangkut 

kepentingan kelompok elit yang bersangkutan. Hal ini berbanding lurus dengan 

                                                             
26 Lindsay Murdoch, ‘Hedging Her Bets’: Nobel Laureate Aung San Suu Kyi Criticised for Silence 
on Rohingya, dalam http://www.smh.com.au/world/hedging-her-bets-nobel-laureate-aung-san-suu-
kyi-criticised-for-silence-on-rohingya-20150522-gh7fat.html, diakses pada 30 Januari 2017 
pukul21.09 WIB. 
27 National League for Democracy 2015 Election Manifesto, Op. Cit, hal.5-7, diakses pada 25 
Januari 2017 pukul 16.28 WIB. 

http://www.smh.com.au/world/hedging-her-bets-nobel-laureate-aung-san-suu-kyi-criticised-for-silence-on-rohingya-20150522-gh7fat.html
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sikap Aung San Suu Kyi yang terus mengabaikan kecaman dunia internasional 

yang menuntut agar Aung san Suu Kyi segera mengambil tindakan untuk 

penyelesaian segregasi etnis Rohingya. 

Sebagai elit politik di Myanmar, Aung San Suu Kyi memiliki pengaruh 

atas arah politik dan penerapan kebijakan di Myanmar. Aung San Suu kyi 

memilih untuk pasif mengenai permasalahan Rohingya dan bertindak secara hati-

hati untuk melindungi kepentingan politiknya. Atas tindakan Aung San Suu 

tersebut berpengaruh kepada berlanjutnya segregasi terhadap Etnis Rohingya. 

Teori elit politik menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan adalah 

merupakan cerminan kepentingan kaum elit daripada kepentingan rakyat. Maka 

dari itu, setiap ada perubahan kebijakan, maka berubah pula kepentingan elit.28 

Berikut beberapa hal yang mempengaruhi mengapa Aung San Suu Kyi 

menunjukkan sikap yang ambigu mengenai permasalahan segregasi etnis 

Rohingya. 

 

3.3.1 Tekanan dari Kelompok Ekstrimis Buddha (Ma Ba Tha) 

Faktor yang pertama yaitu adanya Represi dari kelompok radikal Buddha 

anti Muslim Rohingya yang bernama Ma Ba Tha. Tindakan Suu Kyi untuk 

mengabaikan kasus Rohingya karena Suu Kyi membutuhkan suara dari kelompok 

Buddha agar partainya dapat memenangkan  pemilu Myanmar pada November 

2015 karena mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha dan kelompok 

                                                             
28 Mochtar Mas’oed, Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisa dan Teorisasi, Pusat Antar 
Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hal 56. 
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ekstrimis Buddha mempunyai pengaruh kuat di Myanmar.29 Keberadaan 

kelompok Ma Ba Tha ini berpengaruh dalam perpolitikan Myanmar, terutama di 

pedesaan, yang mana otoritas vihara tidak dapat ditentang.30 Hal tersebut 

dimanfaatkan oleh partai NLD untuk bisa membantu mereka mendapatkan suara 

dalam kampanye pemilu.  

Aung SanSuu Kyi tidak membela Rohingya karena akan menghalangi 

tujuannya untuk memenangkan pemilu tahun 2015 karena beresiko kehilangan 

suara dari pendukungnya.31 Seperti yang dikatakan oleh salah satu pemimpin 

NLD Win Htein kepada UCA News bahwa “If we choose Muslim candidates, Ma 

Ba Tha points their fingers at us so we have to avoid it”.32 Kelompok Buddha 

tersebut mempunyai sentimen terhadap Islam (Rohingya). Pemimpin kelompok 

tersebut yakni biksu Ashin Wirathu sangat berpengaruh di Myanmar dan 

menyerukan kebencian terhadap Islam yang menyebut orang Muslim itu “anjing 

gila” dan “pembuat onar”. Seperti yang dikutip dari New York Times Ashin 

Wirathu mengatakan “You can be full of kindness and love, but you cannot sleep 

                                                             
29 Ronan Lee, A Politician, Not an Icon: Aung San Suu Kyi's Silence on Myanmar's Muslim 
Rohingya, Vol. 25, No. 3, (2014), Birmingham: University Of Birmigham, jurnal dalam 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09596410.2014.913850?needAccess=true, hal. 7-11, 
diakses pada 30 April 2016 pukul 17.22 WIB. 
30 Tribun, Op. Cit. 
31 Sidney Morning Herald, 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 5 Mei 2016 pukul 10.04 WIB. 
32 Annie Gowen, ‘Muslims are dangerous’: Myanmar Buddhist monks threaten democracy with 

support for anti-Muslim laws, dalam http://news.nationalpost.com/news/world/Muslims-are-
dangerous-myanmar-buddhist-monks-threaten-democracy-with-support-for-anti-Muslim-laws, 
diakses pada 22 Desember 2016 pukul 20.35 WIB. 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09596410.2014.913850?needAccess=true
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next to a mad dog”. “I call them troublemakers, because they are 

troublemakers”. “If we are weak, our land will become Muslim”.33 

Selain itu, saat pemilu 2015 kelompok ekstrimis Buddha Myanmar, Ma Ba 

Tha menyerukan pemboikotan kepada puluhan calon pemilih Muslim.34 Ketika 

musim kampanye dimulai, beberapa anggota Ma Ba Tha mendesak masyarakat 

untuk tidak memilih partai-partai yang tidak berjanji untuk melindungi dan 

menjaga ras dan agama (Buddha). Ma Ba Tha meminta kandidat dan pemilih 

Muslim di Myanmar untuk dihilangkan haknya untuk dipilih dan memilih dalam 

pemilu nasional Myanmar yang digelar pada 8 November 2015.35 

Partai NLD pimpinan tokoh pro demokrasi Aung San Suu Kyi yang 

selama ini keras menyuarakan demokrasi Myanmar pun tidak bisa menentang 

permintaan kelompok Ma Ba Tha karena kelompok ekstrimis tersebut terus 

berkampanye dan menggalang dukungan, mengancam akan memboikot pemilu 

dan melarang etnis Rohingya untuk bisa berpartisipasi di pemilu Myanmar 

sebagai calon pemilih maupun calon kandidat.36 Selain itu, kelompok Buddha 

juga turut andil mendukung Aung San Suu Kyi untuk melawan junta militer dan 

                                                             
33 Thomas Fuller, Ekstrimism Rises Among Myanmar Buddhist, dalam 
http://www.nytimes.com/2013/06/21/world/asia/extremism-rises-among-myanmar-buddhists-
wary-of-Muslim-minority.html, diakses tanggal 22 Desember 2016 pukul 21.23 WIB. 
34 Phyo Thiha Cho, Suu Kyi Not Ready To Govern Says Radical Buddhist Monk, dalam 
http://www.irrawaddy.com/election/news/suu-kyi-not-ready-to-govern-says-radical-buddhist-
monk, diakses pada 22 Desember 2016 pukul 21.34 WIB. 
35 Aung San Suu Kyi Depak Politisi Muslim dalam  http://m.inilah.com/news/detail/2241714/aung-
san-suu-kyi-depak-politisi-Muslim, diakses pada 6 Mei 2016 pukul 12.15 WIB. 
36 Andrew Fagan, Myanmar’s New Government Could Raise More Human Rights Concerns, 
dalam http://fortune.com/2015/11/13/myanmar-new-government-human-rights/?iid=leftrail, 
diakses pada 6 Mei 2016 pukul 13.56 WIB. 
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mewujudkan demokrasi di Myanmar.37 NLD memiliki lebih dari 1.000 kandidat, 

namun tidak ada satupun yang Muslim, yang menarik bahwa hal ini untuk 

memenuhi tuntutan ekstrimis Buddha dan Ma Ba Tha.38  

Ma Ba Tha meminta rakyat di wilayah barat Myanmar untuk mencegah 

adanya kependudukan warga  Muslim (etnis Rohingya).39 Lebih lanjut, ada 

kemungkinan jika kelompok Buddha tersebut bisa kembali mendukung Thein 

Shein (mantan Presiden Myanmar) karena menurut mereka Thein Shein telah 

mengesahkan UU Race and Religion Protection Laws yang mengatur masalah 

pernikahaan, jumlah anak, dan perpindahan agama jika pasangan tersebut beda 

agama yang diajukan oleh kelompok Ma Ba Tha tanpa memperdulikan tekanan 

dari masyarakat internasional. Menurut mereka Thein Shein adalah “the special 

one” atau istimewa. Jadi, dengan keadaan yang seperti itu Aung San Suu Kyi 

harus berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan kelompok Buddha tersebut 

untuk bisa mengamankan posisi politiknya dengan tidak mendukung etnis 

Rohingya karena 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 

                                                             
37 Andrew Marshall, Special Report: Myanmar gives official blessing to anti-Muslim monks, dalam 
http://www.reuters.com/article/us-myanmar-969-specialreport-idUSBRE95Q04720130627, 
diakses pada 5 Mei 2016 pukul 10.13 WIB.  
38 Phyo Thitha Cho, Myanmar’s Suu Kyi Not Ready to Govern, Says Radical Buddhist Monk, 
dalam http://www.myanmar-now.org/news/i/?id=e3a8b151-fb15-477b-9394-a981e1503e33, 
diakses pada 6 Mei 2016 pukul 13.05 WIB. 
39 Adhila, Budhis Radikal: Penyebaran Muslim di Myanmar Harus Dihentikan, dalam 
http://www.suara-islam.com/read/index/15994/Budhis-Radikal--Penyebaran-Islam-di-Myanmar-
Harus-Dihentikan, diakses pada 6 Mei 2016 pukul 14.00 WIB. 
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penguasa yang baru. Pada kasus ini, Aung San Suu Kyi bersama partainya harus 

menjaga kepercayaan pendukungnya untuk tetap berada pada sisi masyarakat 

Myanmar, bukan masyarakat Rohingya agar tidak kehilangan dukungan dan 

membahayakan posisi politisnya dan partainya. 

Tekanan dari kelompok ekstrimis Buddha tidak hanya muncul sebelum 

pemerintahan sipil berkuasa. Namun, setelah pemilu tahun 2015, saat 

pemerintahan sipil sudah mulai berkuasa tekanan dari kelompok ekstrimis Buddha 

bersama kelompok nasionalis muncul. Pada bulan April 2016, sekitar 500 warga 

Myanmar melakukan demonstrasi di kota Mandalay menuntut pemerintah yang 

sedang berkuasa (sipil) dan kementrian luar negeri untuk mengumumkan jika 

etnis Rohingya bukan salah satu dari kelompok etnis di Myanmar.40 Selain itu, 

kelompok nasionalis menolak penggunaan istilah “Rohingya” karena menurutnya 

etnis Rohingnya adalah imigran gelap dari Bangladesh.41 

 

3.3.2 Menjaga Hubungan Politik dengan Junta Militer  

Selain adanya represi dari kelompok ekstrimis Buddha, hal kedua yang 

mempengaruhi sikap ambigu Aung San Suu Kyi yaitu Aung San Suu Kyi menjaga 

hubungan politiknya dengan junta militer. Aung San Suu Kyi perlu mengamankan 

posisi politiknya pada masa transisi demokrasi pemerintahan Myanmar yang 

rawan akan terjadinya kudeta dari junta militer. Posisi sipil di pemerintahan baru 

Myanmar bisa dikatakan terganggu dengan adanya campur tangan pihak junta 

                                                             
40 Set Paing Toe and Min Thein Aung, Myanmar Nationalists Stage Protest in Mandalay Against 
Use of Term ‘Rohingya’ by U.S., dalam http://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmar-
nationalists-stage-protest-in-mandalay-against-use-of-term-rohingya-by-us-05132016150645.html, 
diakses pada 25 Januari 2017 pukul 17.04 WIB. 
41 Ibid. 
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militer. Pareto menyebutkan jika elit yang memerintah terdiri dari mereka yang 

menduduki jabatan-jabatan komando politik dan mereka yang dapat langsung 

mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Kehadiran pihak militer sangat 

berpengaruh di parlemen karena junta militer menguasai 25% komposisi parlemen 

dan penetapan kebijakan maupun perubahan konstitusi harus mendapat 75% suara 

dari anggota parlemen.42 Anggaran negara akan tetap berada di atas pengawasan 

militer, terlepas dari partai yang mengontrol pemerintah.43 Junta militer 

mengklaim bahwa hanya pemerintah yang kuat yang dapat mengontrol dan  

menjamin persatuan, stabilitas dan kedaulatan Myanmar.44 

Lebih lanjut, junta militer menduduki sejumlah posisi penting seperti 

kementerian dalam negeri, kementerian pertahanan dan kementerian perbatasan, 

serta wakil presiden.45 Selain itu, junta militer memiliki hak veto dalam 

perumusan perubahan undang-undang karena konstitusi bisa diamandemen 

dengan adanya persetujuan dari junta militer. Jadi,Aung San Suu Kyi harus bisa 

sejalan dengan junta militer agar Aung San Suu Kyi bisa mengamandemen pasal 

59(f) yang menghalanginya untuk bisa menjadi Presiden.  

                                                             
42 Pascal S Bin Saju, Suu Kyi Tak Hadiri Parade Militer, Demokrasi Myanmar Bisa Kacau Oleh 
Kudeta, dalam 
http://internasional.kompas.com/read/2016/03/27/16321281/Suu.Kyi.Tak.Hadiri.Parade.Militer.De
mokrasi.Bisa.Kacau.oleh.Kudeta, diakses pada 6 Mei 2016 pukul 14.13 WIB. 
43 Jon Emont, Can Myanmar’s New Government Control It’s Military?, dalam 
http://www.newyorker.com/news/news-desk/can-myanmars-new-government-control-its-military, 
diakses pada 22 Desember 2016 pukul 21.49 WIB. 
44 Andrew Selth, The Lady and Authoritarianisnm in Myanmar, dalam  
http://asia.nikkei.com/Viewpoints-archive/Viewpoints/Andrew-Selth-The-Lady-and-
authoritarianism-in-Myanmar?page=2, diakses pada 25 januari 2017 pukul 15.09 WIB. 
45 Verena Hölzl, Militer Bayangi Demokrasi di Myanmar dalam http://Andrew 
www.dw.com/id/militer-bayangi-demokrasi-di-myanmar/a-19016189, diakses pada 6 Mei 2016 
pukul 14.24 WIB. 
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Oleh karena itu, Aung San Suu Kyi perlu menjalin hubungan baik dengan 

pihak junta militer untuk bisa melaksanakan agenda politik bersama partainya.46 

Pemerintahan baru tidak boleh mengambil resiko untuk berkonflik dengan militer 

yang masih mempunyai pengaruh besar. Apalagi, junta militer menolak adanya 

demokrasi secara penuh dengan alasan junta militer harus mengawasi berjalannya 

demokrasi yang terbilang baru di Myanmar.47 Pemerintahan sipil perlu untuk 

tidak menekan junta militer mengenai konstitusi maupun perubahan arah politik 

Myanmar terlalu cepat.  Matthew Smiths, pendiri fortify rights48 bersikap skeptis 

mengenai seberapa besar kekuasaan pemerintahan sipil untuk bisa mempengaruhi 

junta militer, “With the military in full control of security issues, and backed up 

by its 25% base in parliament, its unclear how much effect a more vocal NLD 

government could have”.49 Smiths juga menyatakan jika sikap Aung San Suu Kyi 

yang pasif mengenai masalah segregasi etnis Rohingya dengan “deeply 

concerning” atau sangat memprihatinkan.50 Selain itu, Mark Farmner, direktur 

Burma UK Campaign, pemerintahan sipil akan berusaha keras untuk bisa 

membuat perubahan (konstitusi), namun junta militer tidak terlihat memberikan 

kesempatan, “I think obviously the N.L.D. are going to want to push as hard as 

                                                             
46 Andrew Selth, Aung San Suu Kyi: A Pilgrim’s Progress, dalam 
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/aung-san-suu-kyi-pilgrims-progress, diakses pada 22 
Desember 2016 pukul 22.04 WIB. 
47 Amanda Puspita Sari, Suu Kyi Bertemu Presiden Myanmar Bahas Transisi Pemerintahan,  
dalam http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151202120454-106-95428/suu-kyi-bertemu-
presiden-myanmar-bahas-transisi-pemerintahan/, diakses pada 16 Januari 2017 pukul 18.34 WIB. 
48 Fortify Rights adalah Organisasi non-pemerintah yang berfokus pada HAM di Asia Tenggara 
dan berpusat di Bangkok, Thailand. 
49 James Griffiths, Op. Cit. 
50  Ibid. 

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/aung-san-suu-kyi-pilgrims-progress
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151202120454-106-95428/suu-kyi-bertemu-presiden-myanmar-bahas-transisi-pemerintahan/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151202120454-106-95428/suu-kyi-bertemu-presiden-myanmar-bahas-transisi-pemerintahan/
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they can to get change, but there is no indication that the military is going to give 

an inch.”51 

Jadi, pemerintahan sipil tidak bisa bebas menentukan kebijakan dan 

otomatis Aung San Suu Kyi tidak bisa berbuat apa-apa selain bertindak hati-hati 

untuk mengamankan posisi politik bersama partainya. Pada saat yang sama, Aung 

San Suu Kyi berada pada posisi yang dilematis antara harus bertindak sebagai 

aktor politik atau sebagai ikon pejuang HAM. Aung San Suu Kyi dihadapkan 

dengan permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar yang dihadapi 

oleh etnis Rohingya karena Aung San Suu Kyi mempunyai kewajiban atau beban 

moral sebagai seorang pejuang HAM dan demokrasi di Myanmar untuk bisa 

menyelesaikan permasalahan tersebut, ditambah Aung San Suu Kyi mempunyai 

jabatan tinggi di pemerintahan Myanmar. Sedangkan Aung San Suu Kyi harus 

mengamankan posisi politiknya pada masa transisi demokrasi pemerintahan 

Myanmar yang rawan akan terjadinya kudeta dari junta militer.52 

 

                                                             
51 Jon Emont, Op. Cit. 
52 Amanda Puspita, Op. Cit. 


