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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasca perang dingin yang ditandai dengan pecahnya uni soviet dan 

berakhirnya polarisasi antara barat dan timur, banyak pihak menduga dan 

berharap bahwa masa-masa perdamaian akan datang. Beberapa ahli ilmu-ilmu 

sosial bahkan berpendapat, bahwa sejarah sudah berakhir dengan berakhirnya 

perang dingin. Sejarah berakhir dengan kemenangan demokrasi dan liberalisme. 

Para pemimpin dunia memimpikan sebuah tatanan dunia baru yang makmur dan 

damai. Tata dunia baru ini akan mencegah setiap bentuk peperangan, gesit di 

dalam menanggapi berbagai bencana alam, dan secara aktif melakukan 

pemerataan sumber daya demi kemakmuran seluruh bangsa.
1

Ternyata semua harapan itu tidak terwujud secara nyata. Beberapa tahun 

belakangan ini banyak entis-etnis yang terlibat dalam konflik dan peperangan. 

Salah satunya di Bosnia-Herzegovina pada tahun 1999 yang menarik banyak 

perhatian dunia Internasional. Adapun konflik lainnya seperti di Afganistan, 

Srilanka, Sudan, Tajikistan, Angola, Armenia, Bangladesh, Belgia, Pakistan 

Filipina, dan masih banyak yang lainnya. 

Akhir-akhir ini dunia internasional kembali dikejutkan dengan konflik 

etnis Rohingya di myanmar yang kemudian memicu perhatian dunia internasional 

1
 Michael E. Brown, 1997, “Causes and Implications of Ethnic Conflict”, dalam The Ethnicity 

Reader, Nationalism, Multiculturalism, and Migration, Guibernau dan John Rex (eds), Great 

Britain, polity Press. 

Dalam Reza A.A Watimena, Memahami Seluk Beluk Konflik antar Etnis Bersama Michael E. 

Brown, diakses dalam  http://rumahfilsafat.com/memahami-seluk-beluk-konflik-antar-etnis-

bersama-michael-e-brown/ tanggal 28 November 2017 pukul 20.45 WIB. 
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untuk ikut berperan aktif dalam menyelesaikannya. Akibat tragedi aksi kekerasan 

Buddha–Muslim belakangan ini, telah menyebabkan ribuan orang tewas, ratusan 

ribu warga mengungsi, ribuan rumah hangus terbakar, dan tak terhitung lagi 

berapa nilai properti yang hancur-lebur berantakan dimusnahkan oleh massa yang 

sedang emosi, marah dan kalap.
2
 

Persekusi yang dialami oleh warga Rohingya sudah sejak lama terjadi, 

bahkan jauh sebelum terbentuknya Republik Persatuan Myanmar (Republic of the 

Union of Myanmar), lebih tepatnya selama masa Perang Dunia II. Ketika itu 

warga Rohingya memutuskan untuk mendukung Inggris Raya, sedangkan 

sebagian warga Arakan yang lain (Arakan adalah nama sebelum Rakhine) 

memutuskan untuk berada di sisi Jepang. 

Setelah terbentuknya Myanmar pada 1948, kelompok minoritas Muslim di 

Myanmar ini terpaksa harus menghadapi gerakan anti-Rohingya, dimana gerakan 

ini menolak mengakui hak asasi warga Rohingya dan mendiskriminasi mereka.  

Pada akhir bulan Oktober 2016, konflik besar kembali terjadi di wilayah 

bagian Rakhine, Myanmar. Bermula dari kelompok militan Arakan Rohingya 

Salvation Army (ARSA) dengan otoritas militer Myanmar. ARSA mengklaim 

bertanggung jawab terhadap serangan terencana terhadap polisi dan pos keamanan 

dimana lebih dari seratus orang tewas. Konflik tersebut telah mendesak ribuan 

warga Rohingya untuk melarikan diri dari tindakan persekusi yang mereka alami 

dari otoritas militer Myanmar dalam aksi balas dendam. 

                                                           
2
 DW, Rohingya di Myanmar: Apa yang Perlu Diketahui,  diakses dalam 

http://www.dw.com/id/rohingya-di-myanmar-apa-yang-perlu-diketahui/g-40343623  tanggal 22 

November 2017 pukul 19.30 WIB. 

http://www.dw.com/id/rohingya-di-myanmar-apa-yang-perlu-diketahui/g-40343623
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Rakhine menjadi arena konflik yang penuh dengan kekacauan dan teror, 

hal tersebut dapat dilihat dari tindak pasukan militer Myanmar yang melepaskan 

tembakan kepada para warga sipil. Konflik tersebut menyebabkan lebih dari 

120.000 warga Rohingya melarikan diri ke negara terdekat yang berbatasan 

dengan Myanmar, yaitu Bangladesh.
3
 

Situasi kekerasan menjalar dengan kedua kelompok saling menyerang dan 

membakar kelompok lain. Dikabarkan ada sejumlah orang Rakhine yang 

ditangkap karena membawa senjata dan menimbulkan kericuhan lainnya. Cukup 

sulit untuk memverifikasi berbagai informasi yang beredar karena wartawan tidak 

diperbolehkan masuk ke kawasan. Pemerintah myanmar menyebut tuduhan itu 

bias dan tidak berdasar. Keadaan menjadi tak terkendali ketika kedua pihak saling 

menyerang sebagai aksi balas dendam. Kalangan Budha dan muslim secara 

bergantian saling menyerang sebagai aksi balas dendam. Saling serang tersebut 

menimbulkan banyaknya korban jiwa dan memaksa banyak orang untuk 

mengungsi.
4
 

Kejadian ini terus berlanjut hingga saat ini, muslim etnis Rohingya 

menjadi salah satu etnis yang teraniaya di dunia karena keberadaannya tidak 

diakui oleh negaranya Myanmar maupun negara Bangladesh yang merupakan asal 

usul nenek moyangya. 

 

                                                           
3
 Qureta, Dampak Konflik di Myanmar Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya, diakses dalam 

https://www.qureta.com/post/dampak-konflik-di-myanmar-terhadap-krisis-pengungsi-rohingya-3 

tanggal 28 November 2017 pukul 21.15 WIB. 
4
 Asal Mula Kerusuhan Budha Rakhine dan Muslim Rohingya, diakses dalam 

http://www.phylopop.com/2012/08/asal-mula-kerusuhan-budha-rakhine-dan.html tanggal 28 

November 2017 pukul 21.30 WIB. 
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Hal ini juga telah dikemukakan oleh Nicholas Farrelly, dia mengatakan: 

“Tragedi Rakhine ini sebagai anti-Muslim pogrom atau 

pembantaian massal anti-Muslim, yang tidak hanya dilakukan oleh 

massa Buddha saja tetapi juga diback up oleh sejumlah elemen di 

pemerintahan, sejumlah faksi dalam militer, kelompok Buddha 

garis keras, dan grup-grup sipil ultranasionalis”.
5
 

 

Konflik yang terjadi di Myanmar tidak kunjung terselesaikan dan 

berkepanjangan adalah karena beberapa faktor. Seperti faktor SARA, ekonomi, social, 

budaya, dan juga karena ketegangan politik yang terjadi di Myanmar. Dengan adanya 

beberapa faktor yang menjadi pemicu tersebut, hingga saat ini krisis kemanusiaan terus 

berlanjut. Melihat empat faktor yang menjadi pemicu terjadinya pembantaian dan 

kekerasan di Myanmar terhadap etnis Rohingya, seharusnya Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) mampu mengupayakan beberapa langkah tegas untuk menghentikan 

dan meredam hal serupa. Hal demikian dapat diupayakan dengan mengambil alih 

tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung secara terus menerus di Myanmar. Hal 

itu disebabkan karena pihak Pemerintah Myanmar sendiri tidak bersedia menghentikan 

praktek genosida terhadap etnis Rohingya dan terkesan membiarkan semuanya terus 

berlanjut tanpa adanya tindakan nyata dari pemerintah. 

Akibat dari konflik etnis Rohingya ini, banyak warga Rohingya yang 

tewas saat berusaha melarikan diri dari pertempuran antara militer dan militan di 

Rakhine. Banyak saksi mata melaporkan, permukiman Rohingya di Rakhine telah 

dibakar sejak militan Rohingya melakukan serangan terkoordinasi ke 20 pos 

militer dan polisi Myanmar pada 25 Agustus 2017. 

                                                           
5
 Nicholas Farelly, Conflict In Myanmar, diakses dalam 

https://www.cambridge.org/core/books/conflict-in-

myanmar/C6DECD3D02D4FA41EA7C0BDD1F6CC3C3 tanggal 22 November 2017 pukul 19.45 

WIB. 
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Akibat lain dari konflik tersebut, hingga saat ini sudah lebih dari 123.000 

warga Rohingya telah meninggalkan lokasi kekerasan di Rakhine, Myanmar, 

sejak 25 Agustus 2017. Kekerasan terbaru itu meletus sejak terjadinya serangan 

militan Rohingya terhadap pos polisi Myanmar. Militer kemudian melancarkan 

serangan pembalasan yang memaksa penduduk Rohingya keluar menyelamatkan 

diri dari desa mereka. Rohingya adalah etnis minoritas tanpa negara yang 

kebanyakan beragama Islam yang dipersekusi di Myanmar. Banyak yang telah 

meninggalkan wilayah Rakhine karena tentara Myanmar dan kelompok massa 

Buddha menghancurkan desa-desa mereka dan menyerang, bahkan membunuh 

warga sipil untuk memaksa mereka keluar.
6
 

Konflik kemanusiaan ini kemudian mendorong PBB sebagai organisasi 

internasional untuk berperan aktif dalam menyelesaikan kekerasan terhadap 

minoritas etnis Rohingya yang dilakukan oleh ekstrimis Buddha dan militer 

Myanmar. Lebih dari 1.000 orang telah tewas di negara bagian Rakhine, 

Myanmar, dan mereka pada umumnya adalah warga minoritas Rohingya. Jumlah 

tersebut dua kali lebih besar dari angka total yang dirilis pemerintah Myanmar. 

Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pelapor khusus PBB untuk 

urusan HAM di Myanmar Yanghee Lee, menurutnya: 

“Kekerasan di Myanmar telah menyebabkan sekitar seribu atau 

lebih yang tewas, dan kematian sebanyak itu mungkin berasal dari 

dua kubu (etnis Rohingya dan lokal), namun sangat terkonsentrasi 

pada populasi Rohingya”.
7
 

                                                           
6
 BBC, Konflik Myanmar: Pengungsi Membanjiri Bangladesh, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41160159 tanggal 28 November 2017 pukul 21.30 WIB. 
7
 Yanghee Lee. Lebih dari 1000 Orang Tewas Akibat Konflik di Rakhine, diakses dalam 

http://www.tribunnews.com/internasional/2017/09/08/lebih-dari-1000-orangtewas-akibat-konflik-

di-rakhine tanggal 28 November 2017 pukul 21.39 WIB. 
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Rentetan kekerasan terhadap etnis Rohingya pada dasarnya sudah 

memenuhi definisi untuk disebut pembersihan etnis dalam pengertian Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 tentang genosida. Pasal 2 konvensi menyatakan 

genosida berarti perbuatan dengan tujuan menghancurkan, baik keseluruhan 

maupun sebagian, sebuah bangsa, etnis, ras, dan kelompok agama dengan cara 

membunuh atau membatasi hak-hak dan kebebasan mereka. Konvensi ini juga 

menyebutkan, di bawah mandat pasal 6 dan 8 piagam PBB 1945, PBB 

mempunyai tanggung jawab melakukan tindakan untuk melindungi sebuah 

populasi dari genosida dan kejahatan kemanusiaan lain. Salah satu prosedurnya 

melalui resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB.
8
 

PBB secara kelembagaan hanya mengeluarkan dua kali resolusi dalam 

menanggapi kasus krisis Rohingya. Pertama, resolusi Dewan Keamanan PBB 

bernomor S/2007/14 pada 12 Januari 2007. Kedua, resolusi Dewan HAM PBB 

tentang tim pencari fakta atas konflik Rakhine pada 26 Maret 2017.  

Meski PBB mengirim tim pencari fakta pada Januari 2017 setelah eskalasi 

konflik pada 2016, tetapi dua resolusi PBB itu belum berhasil memecahkan 

persoalan. Banyak hambatan dalam pelaksanaan resolusi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana Peran 

PBB dalam menangani konflik Etnis Rohingya di Myanmar? 

                                                           
8
 Ridhoi, M. Hasan, Tragedi Rohingya dan Mengapa PBB Gagal Hentikan Genosida, diakses 

dalam  https://tirto.id/tragedi-dan-mengapa-pbb-gagal-hentikan-genosida-cvTH tanggal 28 

November 2017 pukul 21.43 WIB. 

 

https://tirto.id/tragedi-dan-mengapa-pbb-gagal-hentikan-genosida-cvTH
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian, harus ditentukan terlebih dahulu tentang tujuan penelitian 

yang ingin dicapai, karena tanpa adanya tujuan yang jelas dan tegas maka seorang 

peneliti akan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data serta maksud dari 

penelitian tersebut. Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah 

yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang 

dilakukan PBB dalam membantu menyelesaikan konflik Etnis Rohingya di 

Myanmar dalam kurun waktu 2016-2017 sesuai dengan peranannya sebagai 

organisasi internasional. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian pasti mempunyai tujuan dan kegunaan, baik 

untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Demikian juga pada penelitian yang 

peneliti lakukan yang juga mempunyai tujuan dan kegunaan, yakni: 

1. Secara Akademis 

Sebagai bahan wacana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

kajian ilmu hubungan  internasional, terutama tentang peran PBB terkait 

penyelesaian konflik etnis rohingya sesuai dengan perannya sebagai organisasi 

internasional.  
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2. Secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan 

referensi untuk menambah informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin 

menggunakan penelitian ini sebagai masukan, terutama yang berhubungan dengan 

PBB yang ingin berperan dalam menyelesaikan konflik etnis rohingya sesuai 

dengan perannya sebagai organisasi internasional. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama adalah dari Aris Pramono yang 

berjudul, “Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya 

di Bangladesh”. 

Metode yang digunakan penulis adalah deskriptif, dan teori atau konsep 

yang digunakan adalah digunakan penulis adalah Konsep Pengungsi, Konsep 

Human Security, UNHCR sebagai agensi PBB. 

Tesis ini menganalisa tentang peran yang dilakukan organisasi 

internasional yang merupakan komisi tinggi PBB di bidang penanganan 

pengungsi United Nations High Comissioner for Refugees (UNHCR) bagi 

pengungsi Rohingya di kamp Bangladesh. Tesis ini menganalisa UNHCR baik 

sebagai inisiator, fasilitator, mediator dan rekonsiliator, hingga determinator. 

Bahwa UNHCR memainkan peranan IGO sesuai dengan aktivitas dari 

organisasi internasional. Meskipun demikian, UNHCR tidak berhasil memenuhi 

mandatnya untuk mencapai solusi terbaik bagi para pengungsi Rohingya di 

Bangladesh dan kasus ini tetap menjadi kasus yang berkepanjangan. Hal itu 
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dikarenakan UNHCR tidak memiliki hak untuk campur tangan atas kebijakan 

suatu negara. 

Penelitian terdahulu yang kedua adalah dari Dwi Aridya Nurfadillah yang 

berjudul, “Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Myanmar”.  

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah Metode Deskriptif, 

dan Teori yang dipakai adalah Teori Regionalisme. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ASEAN sebagai organisasi regional 

di Asia Tenggara yang menggunakan Comprehensive Security (keamanan secara 

menyeluruh) dalam penanganan masalah pengungsi Rohingya, yaitu melindungi 

hak-hak manusia untuk mendapatkan kesamaan dan memperoleh informasi, tata 

pemerintahan yang baik, dan lain sebagainya. 

Comprehensive Security dipilih karena tidak hanya mencakup isu 

keamanan tradisional, namun lebih pada isu-isu yang mencakup keamanan non-

tradisional. Di mana dalam hal penanganan masalah keamanan tersebut tidak 

dapat diselesaikan dengan cara yang konvensional atau melalui jalur perang. 

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah dari Mei Nurdiana dengan judul, 

“Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Rohingya”. 

Metode yang digunakan peneliti adalah Deskriptif. Adapun teori atau 

konsepnya adalah teori peran dan konsep diplomasi. 

Hasil dari penelitian ini yaitu Indonesia berperan dalam menyelesaikan 

konflik Rohingya sesuai dengan peranan nasionalnya sebagai mediator integrator 

dengan mempertimbangkan beberapa sumber seperti lokasi geografi, peranan 

tradisional, serta komposisi etnis nasional. Peranan Indonesia dalam penyelesaian 
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konflik Rohingya juga dapat ditinjau dari aspek internal yang sangat berkaitan 

erat dengan kebutuhan domestik dan sikap masyarakatnya serta aspek eksternal 

yang digambarkan sebagai respon indonesia atas apa yang terjadi di Myanmar. 

Tindakan yang dilakukan Indonesia sesuai dengan peranannya sebagai 

mediator integrator adalah dengan menawarkan penyelesaian masalah melalui 

beberapa upaya diplomatik yang dilakukan antar pemerintah Indonesia dengan 

pemerintah Myanmar. 

Penelitian terdahulu yang keempat adalah dari Ainun Martinawati yang 

berjudul, “Peran Aktif Pemerintah Indonesia dalam Organisasi Konferensi Islam 

(OKI) pada Masa Pemerintahan SBY (Periode 2004-2009)”. 

Metode yang digunakan peneliti adalah Eksplanatif. Adapun teori dan 

konsepnya adalah Teori Peran dan Konsep State Society Relation. 

Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan peran aktif pemerintah 

Indonesia dalam OKI didasarkan pada konsep state society relation, di mana SBY 

dianggap berperan aktif dalam OKI karena dia terpilih sebagai presiden atas 

koalisi partai demokrat dengan beberapa partai Islam. Kemudian adanya dugaan 

SBY berperan aktif di OKI karena beberapa kursi di pemerintahan diduduki oleh 

orang-orang yang berasal dari partai Islam. 

Selain itu, dengan menggunakan teori peran, pemerintah Indonesia 

dituntut untuk melaksanakan peran politiknya di OKI sesuai yang diinginkan 

rakyatnya. Di sini dapat terlihat bahwa pendapat dan sikap umum dari masyarakat 

dapat mempengaruhi kebijakan. 
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Penelitian terdahulu yang kelima adalah dari Nani Januari yang berjudul, 

“Peran United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) Dalam 

Menangani Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2009-2010”. 

Metode yang digunakan peneliti adalah Deskriptif. Adapun teori atau 

konsepnya adalah Peran. 

Penelitian ini menjelaskan peran UNHCR yang mampu menangani 

pengungsi Rohingya di Aceh sesuai dengan mandat dari UNHCR itu sendiri yakni 

memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi Rohingya di Aceh. 

Namun, hal ini menemui hambatan yang dialami UNHCR di mana 

kurangnya koordinasi di lapangan, dan kurangnya personil yang tidak sebanding 

dengan banyaknya pekerjaan. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

Judul dan Nama 

Peneliti 

Metodologi, Teori dan 

Konsep 

Hasil 

Peran UNHCR 

dalam Menangani 

Pengungsi Myanmar 

Etnis Rohingya di 

Bangladesh. 

Oleh: Aris 

Pramono. 

Metode:  

Deskriptif. 

 

Teori / Konsep: 

Konsep 

Pengungsi, Konsep 

Human Security, 

UNHCR sebagai agensi 

PBB. 

Tesis ini 

menganalisa tentang 

peran yang dilakukan 

organisasi internasional 

yang merupakan komisi 

tinggi PBB di bidang 

penanganan pengungsi 

United Nations High 

Comissioner for Refugees 

(UNHCR) bagi 

pengungsi Rohingya di 

kamp Bangladesh. Tesis 

ini menganalisa UNHCR 

baik sebagai inisiator, 

fasilitator, mediator dan 

rekonsiliator, hingga 

determinator. 

Bahwa UNHCR 

memainkan peranan IGO 

sesuai dengan aktivitas 
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Judul dan Nama 

Peneliti 

Metodologi, Teori dan 

Konsep 

Hasil 

dari organisasi 

internasional. Meskipun 

demikian, UNHCR tidak 

berhasil memenuhi 

mandatnya untuk 

mencapai solusi terbaik 

bagi para pengungsi 

Rohingya di Bangladesh 

dan kasus ini tetap 

menjadi kasus yang 

berkepanjangan. Hal itu 

dikarenakan UNHCR 

tidak memiliki hak untuk 

campur tangan atas 

kebijakan suatu negara. 

Peran ASEAN 

dalam Penanganan 

Pengungsi Rohingya di 

Myanmar. 

 

Oleh Dwi 

Aridya Nurfadillah. 

Metode:  

Deskriptif. 

 

Teori: 

1.Teori 

Regionalisme. 

 

Hasil dari 

penelitian ini adalah 

bahwa ASEAN sebagai 

organisasi regional di 

Asia Tenggara yang 

menggunakan 

Comprehensive Security 

(keamanan secara 

menyeluruh) dalam 

penanganan masalah 

pengungsi Rohingya, 

yaitu melindungi hak-hak 

manusia untuk 

mendapatkan kesamaan 

dan memperoleh 

informasi, tata 

pemerintahan yang baik, 

dan lain sebagainya. 

Comprehensive 

Security dipilih karena 

tidak hanya mencakup 

isu keamanan tradisional, 

namun lebih pada isu-isu 

yang mencakup 

keamanan non-

tradisional. Di mana 

dalam hal penanganan 

masalah keamanan 

tersebut tidak dapat 
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Judul dan Nama 

Peneliti 

Metodologi, Teori dan 

Konsep 

Hasil 

diselesaikan dengan cara 

yang konvensional atau 

melalui jalur perang. 

Peran Indonesia 

dalam Penyelesaian 

Konflik Rohingya.  

 

Oleh: Mei 

Nurdiana. 

Metode: 

Deskriptif 

Teori / Konsep:  

 

Teori Peran / 

Konsep Diplomasi. 

 

Hasil dari 

penelitian ini yaitu 

Indonesia berperan dalam 

menyelesaikan konflik 

Rohingya sesuai dengan 

peranan nasionalnya 

sebagai mediator 

integrator dengan 

mempertimbangkan 

beberapa sumber seperti 

lokasi geografi, peranan 

tradisional, serta 

komposisi etnis nasional. 

Peranan Indonesia dalam 

penyelesaian konflik 

Rohingya juga dapat 

ditinjau dari aspek 

internal yang sangat 

berkaitan erat dengan 

kebutuhan domestik dan 
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Judul dan Nama 

Peneliti 

Metodologi, Teori dan 

Konsep 

Hasil 

sikap masyarakatnya 

serta aspek eksternal 

yang digambarkan 

sebagai respon indonesia 

atas apa yang terjadi di 

Myanmar. 

Tindakan yang 

dilakukan Indonesia 

sesuai dengan 

peranannya sebagai 

mediator integrator 

adalah dengan 

menawarkan 

penyelesaian masalah 

melalui beberapa upaya 

diplomatik yang 

dilakukan antar 

pemerintah Indonesia 

dengan pemerintah 

Myanmar. 

Peran Aktif 

Pemerintah Indonesia 

dalam Organisasi 

Konferensi Islam (OKI) 

pada Masa 

Pemerintahan SBY 

(Periode 2004-2009).  

 

Oleh: Ainun  

Martinawati. 

 

Metode:  

Eksplanatif. 

 

Teori / Konsep: 

Teori Peran / Konsep 

State Society Relations. 

Hasil dari 

penelitian ini adalah 

menjelaskan peran aktif 

pemerintah Indonesia 

dalam OKI didasarkan 

pada konsep state society 

relation, di mana SBY 

dianggap berperan aktif 

dalam OKI karena dia 

terpilih sebagai presiden 

atas koalisi partai 

demokrat dengan 

beberapa partai Islam. 

Kemudian adanya dugaan 

SBY berperan aktif di 

OKI karena beberapa 

kursi di pemerintahan 

diduduki oleh orang-

orang yang berasal dari 

partai Islam. 

Selain itu, dengan 

menggunakan teori 

peran, pemerintah 

Indonesia dituntut untuk 
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Judul dan Nama 

Peneliti 

Metodologi, Teori dan 

Konsep 

Hasil 

melaksanakan peran 

politiknya di OKI sesuai 

yang diinginkan 

rakyatnya. Di sini dapat 

terlihat bahwa pendapat 

dan sikap umum dari 

masyarakat dapat 

mempengaruhi kebijakan. 

Peran United 

Nations High 

Commisioner for 

Refugees (UNHCR) 

Dalam Menangani 

Pengungsi Rohingya di 

Aceh Tahun 2009-

2010.  

Oleh Nani 

Januari 

 

Metode: 

 Deskriptif. 

 

Teori / Konsep: 

Teori Peran. 

Penelitian ini 

menjelaskan peran 

UNHCR yang mampu 

menangani pengungsi 

Rohingya di Aceh sesuai 

dengan mandat dari 

UNHCR itu sendiri yakni 

memberikan 

perlindungan dan bantuan 

kepada para pengungsi 

Rohingya di Aceh. 

Namun, hal ini 

menemui hambatan yang 

dialami UNHCR di mana 

kurangnya koordinasi di 

lapangan, kurangnya 

personil yang tidak 

sebanding dengan 

banyaknya pekerjaan. 

Sesuai dengan apa yang dijelaskan di atas terhadap lima penelitian 

terdahulu, semua penelitian terfokus terhadap kajiannya terkait dengan etnis 

Rohingya di Myanmar. Penelitian ini sama dengan penelitian dengan penelitian 

sebelumnya karena mengkaji terkait tentang etnis Rohingya, namun hal yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada 

fokus penelitiannya. 

Dalam penelitian ini, fokus penelitian lebih menitik beratkan kepada peran 

PBB dalam menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar. Maka dari itu 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.  
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1.5 Landasan Teori dan Konsep 

Ketika melakukan sebuah penelitian, sangat dibutuhkan adanya landasan 

konsep dan teori, dikarenakan dengan adanya landasan konsep dan teori ini, 

nantinya akan sangat membantu penulis dalam menjabarkan dan menjelaskan 

suatu permasalahan, menguji hipotesis serta dapat membantu penulis menentukan 

arah penulisan. Untuk dapat menjawab peran PBB dalam menyelesaikan konflik 

rohingya, penulis menggunakan landasan konsep dan teori sebagai berikut: 

 

1.5.1 Teori Peran Organisasi Internasional 

Untuk menjawab rumusan masalah, penulis terlebih dahulu akan 

menjelaskan mengenai teori peran organisasi internasional. Peranan ini dijalankan 

oleh PBB sebagai gambaran tugas suatu lembaga internasional untuk bertindak 

dalam menangani konflik etnis Rohingya di Myanmar. 

Peranan organisasi internasional sendiri dalam hubungan internasional 

telah diakui dan dianggap efektif dalam memecahkan konflik atau permasalahan 

suatu negara. Bahkan organisasi internasional sendiri dianggap mampu 

mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Karena di sisi lain, 

keberadaan organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk 

bekerja sama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang 

timbul melalui kerjasama tersebut.
9
  

 

 

                                                           
9
 Ibid., hal.  95. 
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Peran organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: 

1. Sebagai instrumen; organisasi internasional digunakan oleh negara-negara 

anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar 

negerinya. 

2. Sebagai arena; organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi 

anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah 

yang dihadapi. Sehingga tidak jarang organisasi internasional digunakan 

untuk beberapa negara untuk mengangkat masalah luar negerinya, ataupun 

masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian 

dan respon internasional. 

3. Sebagai aktor independent;  organisasi internasional dapat membuat 

keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan ataupun 

paksaan dari luar organisasi.
10

 

Organisasi internasional seperti PBB mempunyai fungsi sebagai organisasi 

internasional terutama dalam menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar. 

Adapun fungsinya sebagai berikut: 

1. To provide the means if cooperation among states in areas which cooperation 

provides advantages for all or a large number of nations. Menyediakan hal-

hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara di mana 

kerjasama itu menghasilkan keuntungan besar bagi seluruh bangsa. 

2. To provide multiple channels of communication among goverment so that 

areas of accomodation may be explored and easy acces will be available 

                                                           
10

 Bayu Perwira, Dr, Anak Agung, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,  Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya Offset, hal. 95. 
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when problem arise. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar 

pemerintah sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke 

permukaan.
11

  

PBB adalah sebagai aktor independent yang mana dalam menjalankan 

perannya sebagai organisasi internasional tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan 

ataupun paksaan dari luar organisasi. 

 

1.5.2 Konsep Diplomasi 

Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam pembahasan konsep peranan 

bahwa peranan organisasi internasional mempunyai wewenang dalam 

menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar secara independent sesuai 

fungsinya sebagai organisasi internasional. Di sini PBB berusaha memberikan 

upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan beberapa upaya diplomatik. 

Dalam lingkup hubungan internasional, diplomasi dikenal sebagai cara 

untuk menyelesaikan masalah secara damai demi mencapai kepentingan nasional 

atau lembaga internasionalnya. Seperti yang dijelaskan oleh Louise Diamond: 

“Diplomacy is a peaceful political process between nation-states 

that seeks to structure, shape and manage over time a system of 

international relationships to secure nation’s interest.”
12

 

 

Selain itu, ada pula beberapa definisi tentang diplomasi yang dikemukakan 

oleh beberapa pakar, seperti R.P. Barston yang mendefinisikan diplomasi sebagai 

manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor 

hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor 

                                                           
11

 Ibid., hal. 97. 
12

 Louise Diamond and John McDonald, 1996,  Multi-Track diplomacy: A System Approach to 

peace, Third Edition, USA, Kumarian Press Inc., hal. 26.  
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hubungan internasional lain berusaha untuk menyampaikan, mengkordinasikan, 

dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang 

dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan 

cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.
13

 

Banyaknya definisi tentang diplomasi yang berbeda-beda, namun hampir 

memiliki maksud dan tujuan yang sama membuat penulis menarik kesimpulan 

bahwa secara umum diplomasi bisa dikatan sebagai praktik dalam bernegosiasi 

oleh seorang diplomat yang mewakili kepentingan negara maupun lembaga 

internasionalnya. Dengan kata lain, tujuan dari diplomasi adalah untuk 

mengedepankan kepentingan aktornya baik itu dalam rangka memajukan 

ekonomi, mengembangkan budaya dan ideologi, memperoleh persahabatan, 

meningkatkan prestis nasional dan sebagainya.
14

 

Pelaksanaan diplomasi menjadi rumit karena ikut melibatkan banyaknya 

aktor yang berbeda. Misalnya pada kasus politik yang rumit dan darurat, berbagai 

macam instrumen atau sarana diplomasi harus dibutuhkan dan dilaksanakan oleh 

aktor diplomasi itu sendiri secara bersama untuk mendapatkan tujuannya. Oleh 

karenanya, diploma mulai menyadari bahwa multi-track dibutuhkan dalam 

diplomasi.
15

 Istilah diplomasi multi-track mengacu pada kerangka kerja 

konseptual yang dirancang untuk merefleksikan bermacam aktifitas di lingkup 

internasional. Di dalamnya terdapat sembilan jalur yang mana di dalamnya 

                                                           
13

 R.P. Barston,  Modern Diplomacy, Longman, N.Y, 1997, hal. 1, dikutip dari Sukawarsini 

Djelantik, 2008, Diplomasi Antara Teori dan Praktik, Jogjakarta, Graha Ilmu,  hal. 4. 
14

 S.L. Roy, 1991, Diplomasi, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 6. 
15

 Christer Johnsson and Karin Aggestan, Diplomacy and Conflict Resolution, prepared for the 

NISA Conference on “Power, Vision and Order in World Politics”, Odense, 23-25 May, 2007. 

Dapat Dilihat di http://busieco.samnet.edu.dk/polotics/nisa/papers/aggestam.doc 

http://busieco.samnet.edu.dk/polotics/nisa/papers/aggestam.doc
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tedapat aspek-aspek yang memiliki suatu kesinambungan antara satu dengan yang 

lainnya. Diplomasi multi-track juga merupakan perpanjangan dari jalur satu dan 

jalur dua.
16

 

Jika diplomasi jalur dua dicirikan sebagai sebuah kegiatan diplomasi yang 

dilakukan oleh aktor-aktor bukan pemerintah, informal dan memiliki sifat tidak 

resmi, maka diplomasi jalur satu merupakan kegiatan diplomasi yang dilakukan 

pemerintah kepada pemerintah.
17

 Diplomasi jalur satu mengacu pada diplomasi 

resmi pemerintah, dilakukan oleh perwakilan resmi dari otoritas negara seperti 

kepala negara, departemen luar negeri dan menteri atau departemen negara 

lainnya. Pengaplikasian diplomasi jalur satu dalam resolusi konflik, seorang 

diplomat bisa bertindak sebagai pihak utama untuk bernegosiasi, mendukung 

salah satu pihak atau lebih, atau juga bisa bertindak sebagai pihak ketiga.
18

 

Pada penelitian yang penulis lakukan ini, yaitu menggunakan diplomasi 

jalur pertama dimana lembaga internasional seperti PBB bertindak secara penuh 

untuk melakukan perundingan sebagai pihak ketiga dan sebagai institusi resmi 

lembaga internasional. Natinya konsep diplomasi jalur satu ini diharapkan dapat 

menjelaskan upaya-upaya apa saja yang ditempuh oleh PBB dalam menyelesaikan 

konflik etnis Rohingya di Myanmar. 

 

 

 

                                                           
16

 Op. Cit., Louise Diamond and John McDonald, hal. 1.  
17

 Op.Cit., Sukawarsini Djelantik, hal. 20. 
18

 Susan Allen Nan. What is Track-One Diplomacy. 2003. 

http://www.beyondintracktability.org/essay/track1-diplomacy. Diakses pada 28 November 2017. 

http://www.beyondintracktability.org/essay/track1-diplomacy


21 
 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antarfenomena yang diselidiki.
19

 

Sederhananya, penelitian yang peneliti ambil ini merupakan penelitian 

yang menggunakan penelitian deskriptif, yakni penelitian yang memberikan 

penjelasan mengapa sesuatu bisa terjadi. Tidak hanya untuk mendeskripsikan 

fakta melainkan menjelaskan apa yang terjadi. Di mana penelitian ini juga 

memaparkan dan membahas data-data yang diperoleh mengenai peran PBB dalam 

menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar. 

 

1.6.2  Teknik Analisis Data 

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk 

menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan 

sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, 

pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data 

sedangkan yang ke dua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. 

Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesiskan bahwa analisis data 

                                                           
19

 Nazir, Contoh Metode Penelitian, 1988, hal. 63, diakses dalam  https://idtesis.com/metode-

deskriptif/ tanggal 1 Desember 2017 pukul 15.05 WIB. 

https://idtesis.com/metode-deskriptif/
https://idtesis.com/metode-deskriptif/
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merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, 

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.
20

 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga 

tahapan. Pertama tahapan pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa apakah 

data-data yang diperlukan sudah lengkap dan benar, kedua tahap pengolahan yang 

dilakukan dengan memilah-milah data yang akan digunakan sesuai dengan 

kategorinya masing-masing, ketiga tahap analisa dan interpretasi terhadap data-

data yang telah dipilah dalam pengolahan data yang kemudian dianalisa dan 

diinterpretasikan oleh peneliti. 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.
21

  

Adapun data yang diperoleh oleh peneliti ini diambil dari sumber yang 

terpercaya dan akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah model kajian kepustakaan atau library research. Kajian kepustakaan 

adalah dengan mendalami terhadap buku maupun literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan. Adapun sumbernya bisa didapatkan melalui buku, jurnal, internet, 

dan lain-lain. 

                                                           
20

 Taylor, 1975:79,  Pengertian Analisis Data, diakses dalam 

https://metlitblog.wordpress.com/2016/11/25/pengertian-analisis-data-menurut-ahli/ tanggal 1 

Desember 2017 pukul 15.10 WIB. 
21

 Riduan, Objek dan Metode Penelitian, 2010: 51, diakses dalam 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/717/jbptunikompp-gdl-seniyulyan-35824-7-unikom_s-i.pdf 

tanggal 1 Desember 2017 pukul 15.30 WIB. 

https://metlitblog.wordpress.com/2016/11/25/pengertian-analisis-data-menurut-ahli/
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/717/jbptunikompp-gdl-seniyulyan-35824-7-unikom_s-i.pdf
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1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam metode penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Batasan Waktu 

Batasan waktu digunakan agar peneliti terfokus pada rentang waktu 

penelitian agar tidak terlalu jauh dari bahasan yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan membatasi rentang waktu penelitian, yakni pada tahun 2016 sampai 

2017. 

Peneliti memilih meneliti dalam rentang waktu 2016 sampai 2017 adalah 

karena Gelombang kekerasan terhadap etnis Rohingya mulai memanas lagi pada 

awal bulan Oktober 2016 ketika militer Myanmar menuding "teroris Rohingya" 

menyerang tiga pos polisi di Rakhine, dan menewaskan sembilan petugas. Sejak 

itu, tentara Myanmar dikabarkan melakukan pembunuhan, penyiksaan dan 

pemerkosaan terhadap warga etnis Rohingya, khususnya di distrik Maungdaw, 

yang kini diisolasi. Dan pada saat itu pula etnis Rohingya mulai mendapatkan 

persekusi dari masyarakat dan ekstrimis Budha di Myanmar.
22

 Bahkan hingga 

pada saat ini lebih dari 1.000 lebih jiwa etnis Rohingya tewas dan sisanya sekitar 

123.000 melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.
23

 

 

 

                                                           
22

 CNN, Konflik Rohingya Memanas, Suu Kyi Tunda Kunjungan ke RI, diakses dalam 

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161129103527-106-175988/konflik-rohingya-

memanas-suu-kyi-tunda-kunjungan-ke-ri/ tanggal 1 Desember 2017 pukul 18.17 WIB.  
23

 Yanghee Lee, Lebih dari 1000 Orang Tewas Akibat Konflik di Rakhine, diakses dalam 

http://www.tribunnews.com/internasional/2017/09/08/lebih-dari-1000-orangtewas-akibat-konflik-

di-rakhine tanggal 28 November 2017 pukul 18.35 WIB. 

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161129103527-106-175988/konflik-rohingya-memanas-suu-kyi-tunda-kunjungan-ke-ri/
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161129103527-106-175988/konflik-rohingya-memanas-suu-kyi-tunda-kunjungan-ke-ri/
http://www.tribunnews.com/internasional/2017/09/08/lebih-dari-1000-orangtewas-akibat-konflik-di-rakhine
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b. Batasan Materi 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi materi penelitian hanya 

pada peran PBB dalam menangani permasalahan konflik etnis Rohingya sesuai 

dengan peranannya sebagai organisasi internasional. 

 

1.7 Argumen Dasar 

Berdasarkan pada pemaparan rumusan masalah serta landasan konsep dan 

teori, maka penulis mempunyai argumen dasar yaitu PBB berperan dalam 

menyelesaikan konflik etnis Rohingya sesuai dengan perannya sebagai organisasi 

internasional dan sebagai institusi resmi. Peranan PBB dalam menyelesaikan 

konflik etnis Rohingya di Myanmar adalah sebagai bentuk organisasi 

internasional yang berdiri dan bertindak secara independent tanpa dipengaruhi 

oleh kekuasaan ataupun paksaan dari luar organisasi. Adapun upaya yang 

dilakukan oleh PBB adalah dengan melakukan berbagai upaya diplomatik 

terhadap pemerintahan Myanmar untuk menghentikan konflik yang terjadi, 

menyalurkan bantuan logistik, dan ikut serta meredam konflik dengan cara 

mengirimkan pasukan militer perdamaian di daerah konflik. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan, skripsi ini dibagi menjadi empat bab, 

yang setiap babnya terdiri atas sub-sub bab yang masing-masing saling 

berhubungan: 
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