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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

  Migrasi etnis Rohingya ke Myanmar (dahulu Burma) pada masa 

penjajahan,1 ternyata   memunculkan konflik etnis yang belum  terselesaikan 

hingga saat ini. Konflik yang terjadi di negara bagian Rakhine merupakan konflik 

saling serang antar etnis Rohingya dan Arakan2. Serangan terhadap komunitas 

Muslim Rohingya dan Kaman pada Oktober 2013 adalah serangan yang 

terorganisir, dan dilakukan secara operatif oleh partai politik Arakan, Rahib 

Buddha, dan masyarakat Arakan yang terkadang didukung oleh pasukan 

keamanan negara. Para pejabat partai politik lokal Arakan dan para biksu senior 

secara terbuka menyatakan bahwa penduduk Rohingya adalah ancaman bagi 

negara bagian Arakan.3 Perspesi turun-temurun itulah yang kemudian menjadi 

latar belakang pecahnya konflik Rohingya. 

Terdapat banyak versi mengenai latar belakang pecahnya konflik di 

Rakhine. Ada yang menyebut konflik tersebut terjadi akibat faktor politik di 

Myanmar, di mana Myanmar disebut sebagai negara lemah yang masih 

                                                           
1 Perjanjian perang antar Myanmar-Inggris pada 1826 yang menyebabkan Arakan masuk ke dalam 

wilayah British-India, dikutip dalam Lin Kartika Sakharina dan Kadaruddin, 2017, Pengantar 

Hukum Pengungsi Internasional, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 268 
2 Rohingya adalah sebutan untuk penduduk Muslim yang tinggal di negara bagian Rakhine. 

Sementara Arakan ditujukan untuk penduduk pribumi Myanmar 
3Human Right Watch, 2013, All You Can Do is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic 

Cleansing of Rohingya Muslims ini Burma’s Arakan State, diakses dalam 

https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-

cleansing-rohingya-muslims, (25-04-2018, 19:51 WIB) 

https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims
https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims
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menyesuaikan diri dengan kondisi global pasca Perang Dingin. Hal tersebut 

kemudian menciptakan security dilemma yang berujung pada ketidakstabilan 

Rakhine, dikarenakan sikap represif junta militer yang dilandasi oleh kebijakan 

politik otoriter. Hal tersebut menimbulkan ketakutan dan kebingungan, karena 

masing-masing kelompok tidak bisa menentukan posisi mereka sendiri, apakah 

mereka dalam posisi bertahan, atau posisi menyerang. Akibatnya, kedua 

kelompok terus berusaha meningkatkan akses keamanannya secara sembunyi-

sembunyi.4 Tidak hanya itu, adanya diskriminasi politik terhadap etnis Muslim 

Rohingya melalui kebijakan Model Village menyebabkan etnis Rohingya 

kehilangan hak milik atas lahan pertaniannya.5  

Selain itu, ada pula yang menyebutkan bahwa konflik Rohingya adalah 

konflik yang terjadi akibat permasalahan etno-demografis, di mana pemerintah 

Myanmar masih menganggap penduduk Rohingya sebagai penduduk ilegal bukan 

kelompok etnis asli sesuai dengan UU Kewarganegaraan 1982.6 Hal tersebut juga 

                                                           
4 Alfi Refolusi, 2013, Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya Tahun 2013, 

artikel ilmiah, Universitas Negeri Jember, hlm.02 
5 Model Village adalah suatu model perumahan yang dibangun khusus untuk orang-orang 

beragama Buddha seperti Buddha Rakhine dan orang Buddha lainnya yang sebagian besar berasal 

dari etnis Burma. Alfi Refolusi, Ibid., hlm.04 
6 UU Kewarganegaraan 1982 adalah UU yang mengatur kewaranegaraan di Myanmar yang 

membuat etnis Rohingya tidak termasuk warga negara Myanmar. Despite generations of residence 

in Myanmar, The Rohingya are not considered to be amongst 

these offcial indigenous races and are thus effectively excluded from full citizenship... Baca 

BROUK, 2014, A Briefng by Burmese Rohingya Organisation UK: Myanmar’s 1982 Citizenship 

Law and Rohingya, diakses dalam http://burmacampaign.org.uk/media/Myanmar%E2%80%99s-

1982-Citizenship-Law-and-Rohingya.pdf (27-08-2018, 01:38 WIB) 

http://burmacampaign.org.uk/media/Myanmar%E2%80%99s-1982-Citizenship-Law-and-Rohingya.pdf
http://burmacampaign.org.uk/media/Myanmar%E2%80%99s-1982-Citizenship-Law-and-Rohingya.pdf
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berpengaruh pada populasi penduduk Rohingya yang dianggap mengancam 

karena jumlahnya lebih besar dari penduduk asli Rakhine.7  

Meskipun penduduk Rohingya masih bermasalah pada status 

kewarganegaraannya, menurut catatan PBB, Rohingya tetap disebut sebagai 

penduduk Muslim yang tinggal di Rakhine, Myanmar.8 Artinya, penduduk 

Rohingya diakui sebagai salah satu etnis di Myanmar. Namun, tindakan 

pemerintah Myanmar yang tetap tidak mengakui penduduk Rohingya sebagai 

rakyat Myanmar, membuat penduduk Rohingya kehilangan hak politik dan 

keamanannya di Myanmar. 

Konflik berkepenjangan yang terjadi antar etnis di Myanmar tersebut 

adalah salah satu kasus kekerasan yang banyak menuai perhatian dunia 

internasional saat ini, baik individu, negara, hingga organisasi internasional. 

Racep Tayyip Erdogan misalnya. Secara pribadi, ia megecam tindakan 

pemerintah Myanmar atas tuduhan genosida terhadap penduduk muslim 

Rohingya. 9 Turki menjadi salah satu negara yang menaruh perhatian besar 

terhadap konflik Rohingya, dengan memberikan bantuan ekonomi dan politik 

dengan melakukan pertemuan dengan pemimpin negara-negara muslim, dan 

                                                           
7 Indah Angraini Sawal, 2017, Implikasi Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar Terhadap 

Negara-Negara Asean, skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, pdf, hlm.40,  
8 Indah Angraini Sawal, Ibid., hlm.35 
9 Agencies, “Erdoğan accuses Myanmar of ‘genocide’ as thousands of Rohingya flee to 

Bangladesh”, The Guardian, edisi 2 September 2017, diakses dalam 

https://www.theguardian.com/world/2017/sep/02/erdogan-accuses-myanmar-of-genocide-against-

rohingya, (20/11/2017, 20:10 WIB). Lihat juga di Ruptly.tv, Turkey: 'There is a genocide' - 

Erdogan derides Islamic world's 'silence' on Rohingya killings, diakses dalam 

https://www.youtube.com/watch?v=CqX7aNq-ZvI (20/11/2017, 20:27 WIB) 

https://www.theguardian.com/world/2017/sep/02/erdogan-accuses-myanmar-of-genocide-against-rohingya
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/02/erdogan-accuses-myanmar-of-genocide-against-rohingya
https://www.youtube.com/watch?v=CqX7aNq-ZvI
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perangkat PBB untuk menyelesaikan konflik Rohingya.10 Hal ini dikarenakan 

kasus kekerasan terhadap etnis Rohingya masih terus terjadi hingga saat ini, dan 

menyebabkan gelombang pengungsi Rohingya, khususnya ke wilayah Bangladesh 

semakin meningkat. 

Tercatat ada kenaikan sebesar 400.000 jiwa dalam jangka 3 bulan, dari 

200.000 jiwa pada bulan Juli menjadi 800.000 jiwa pada bulan Oktober 2017.11 

Jumlah tersebut terus mengalami kenaikan hingga angka 1.300.000 jiwa pada 

tahun 2018 yang tersebar di seluruh penampungan di Bangladesh dan India.12 Jika 

pengungsi Rohingya terus bertambah, Bangladesh akan mengalami krisis 

penampungan di wilayahnya dan dapat memunculkan masalah di Bangladesh. 

Misal, pemberhentian bisnis pariwisata karena ditempati pengungsi Rohingya, 

kekurangan makanan dan air minum, dan pertumbuhan penduduk.13   

Banyaknya pengungsi Rohingya menandakan bahwa situasi di Myanmar 

sudah tidak memungkinkan untuk tetap didiami. Penduduk Rohingya semakin 

merasa tidak aman karena dugaan kekerasan yang dialami. Hal tersebut kemudian 

mendapatkan perhatian yang besar dari dunia internasional. Sekretaris Jenderal 

PBB, Antonio Guterres mengatakan bahwa konflik Rohingya adalah upaya 

                                                           
10 Berlianto, Turki Kecam Sikap Bungkam Negara Muslim Soal Rohingya, Sindonews edisi 2 

September 2017, diakses dalam https://international.sindonews.com/read/1236120/43/turki-

kecam-sikap-bungkam-negara-muslim-soal-rohingya-1504370405 (25-05-2018, 01:25 WIB)  
11 The Data Team, The Flow of Rohingya Refugees into Bangladesh Shows No Sign of Aboting, 

Economist, edisi 19 Oktober 2017diakses dalam 

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/10/daily-chart-13, (29-03-2017, 22:51 WIB) 
12 UNHCR, dipublis 23 Maret 2018, diakses dalam 

http://data2.unhcr.org/en/documents/details/62873, (29-03-2017, 22:48 WIB) 
13 Md Thuhid Noor, Md Shahidul Islam, & Saha Forid, 2017, “Rohingya Crisis and The Concerns 

for Bangladesh”, Jurnal, International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 8, 

Issue 12, December-2017, ISSN 2229-5518, pdf, hlm.1195 

https://international.sindonews.com/read/1236120/43/turki-kecam-sikap-bungkam-negara-muslim-soal-rohingya-1504370405
https://international.sindonews.com/read/1236120/43/turki-kecam-sikap-bungkam-negara-muslim-soal-rohingya-1504370405
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/10/daily-chart-13
http://data2.unhcr.org/en/documents/details/62873
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pemebrsihan etnis, “When one-third of the Rohingya population had to flee the 

country, could you find a better word to describe it?”.14 Besarnya jumlah 

pengungsi Rohingya mencerminkan situasi yang sangat tidak stabil di Myanmar, 

dan membuat dunia internasional mendesak pemerintah Myanmar untuk segera 

mengatasi permasalahan tersebut. 

Berdasarkan pada konflik Rohingya yang masih memanas hingga saat ini, 

maka atas inisiasi Swedia, diadakanlah rapat tertutup di Dewan Keamanan PBB. 

Forum tersebut merupakan forum resmi yang membahas permasalahan-

permasalahan yang terjadi di dunia dengan tujuan mencari solusi penyelesaian 

bersama. Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk memasukkan konflik dan 

kasus kekerasan di Rohingya ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB.  

Hal yang sangat menarik dalam pertemuan tertutup tersebut adalah 

pernyataan Tiongkok yang membenarkan tindakan Pemerintah Myanmar dan 

penolakan Tiongkok atas keterlibatan kuat Dewan Keamanan PBB untuk 

menyelesaikan konflik Rohingya. Padahal, Dewan keamanan PBB menyebut 

tindakan junta militer yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan besarnya 

gelombang pengungsi dari Rohingya merupakan upaya pembersihan etnis.15  

Selain itu, Tiongkok juga meminta forum untuk menyerahkan persoalan 

dalam negeri Myanmar (konflik Rohingya) kepada pemerintah Myanmar 
                                                           
14 Reuters, China backs Myanmar’s attacks on Rohingyas, The Australian, edisi 15 September 

2017, diakses dalam https://www.theaustralian.com.au/news/world/china-backs-myanmars-

attacks-on-rohingyas/news-story/df4d46525a42eed0a466782755b4316d (29-03-2018, 23:14 WIB) 
15 Reuters, “China backs Myanmar’s attacks on Rohingyas”, The Australian, edisi 15 September 

2017, The Australian, diakses dalam 

http://tags.news.com.au/prod/newskey/generator.html?origin=https%3a%2f%2fwww.theaustralian

.com.au%2fnews%2fworld%2fchina-backs-myanmars-attacks-on-rohingyas%2fnews-

story%2fdf4d46525a42eed0a466782755b4316d&15223396091711116699, (05-10-2017, 23:15 

WIB) 

https://www.theaustralian.com.au/news/world/china-backs-myanmars-attacks-on-rohingyas/news-story/df4d46525a42eed0a466782755b4316d
https://www.theaustralian.com.au/news/world/china-backs-myanmars-attacks-on-rohingyas/news-story/df4d46525a42eed0a466782755b4316d
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sendiri.16 Sikap Tiongkok tersebut menimbulkan pro dan kontra di antara peserta 

yang hadir. Tiongkok dianggap melindungi Pemerintah Myanmar dalam kasus 

kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar kepada warga sipil 

Rohingya, dan bahkan tidak menginginkan perdamaian bagi Rohingya.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis 

sikap Tiongkok di forum Dewan Keamanan PBB, dan alasan di balik keputusan 

Tiongkok menolak keterlibatan kuat Dewan Keamanan PBB dalam penyelasaian 

konflik di Rohingya, dengan judul “Alasan Keberpihakan Tiongkok kepada 

Myanmar di Forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

terkait Konflik Rohingya”. Perbedaan sikap Tiongkok dan pernyataan Tiongkok 

yang selaras dengan pernyataan Myanmar di dalam Forum menjadi menarik untuk 

dibahas.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan peneliti temukan jawabannya dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Mengapa Tiongkok berpihak kepada Pemerintah Myanmar di Dewan 

Keamanan PBB terkait konflik Rohingya? 

 

 

 

                                                           
16 Edith M. Ledere, “UN Meeting on Myanmar Spotlights Security Council Divisions”, US News, 

edisi 29 Septemer 2017, diakses dalam https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-09-

28/un-says-number-of-rohingyas-fleeing-myanmar-now-over-500-000, (20/11/2017, 20:13 WIB) 

https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-09-28/un-says-number-of-rohingyas-fleeing-myanmar-now-over-500-000
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-09-28/un-says-number-of-rohingyas-fleeing-myanmar-now-over-500-000
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

ditetapkan oleh penulis, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui alasan keberpihakan Tiongkok terhadap Myanmar di Dewan 

keamanan PBB terkait konflik Rohingya  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

alternatif bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional dalam memahami 

alasan di balik tindakan suatu negara. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan bagi akademisi Ilmu 

Hubungan Internasional mengenai pengaruh identitas negara terhadap 

perilaku atau tindakannya sebagai aktor internasional. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, 

pembelajaran, dan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Guna menentukan posisi peneliti dalam menulis penelitian ini, peneliti 

akan membatasi penelitian terdahulu ke dalam dua posisi. Pertama, penelitian 

terdahulu yang memiliki objek penelitian sama, namun memiliki ruang lingkup 

yang berbeda. Kedua, memiliki kerangka pemikiran yang sama, namun objek 

penelitianya berbeda. 

Penelitian pertama diambil dari Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 

karya Meylysania Olyvia yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri China dalam 

Mengamankan Pasokan Energinya terkait Penolakan Warga Arakan terhadap 

Kerangka Kerjasama Pembangunan Proyek Pipa Minyak dan Gas Trans China-

Myanmar”. Dalam tulisannya, ia menjelaskan mengenai politik luar negeri 

Tiongkok di Myanmar yang merupakan hasil dari pencarian pasokan energi 

Tiongkok di dunia. Tiongkok melakukan kerjasama dengan Myanmar untuk 

membangun pipa minyak dan gas trans Tiongkok- Myanmar.  

Persamaan penelitian Meylysania Olyvia dengan penelitian ini adalah 

terletak pada objek dan ruang lingkup pembahasan. Meylysania Olyvia dan 

peneliti membahas hubungan antara Tiongkok dan Myanmar. Sedangkan 

perbedaan penelitian terletak pada kerangka pemikiran, dimana Meylysania 

Olyvia menggunakan teori good neighbor dan energy diplomacy dalam 

menjelaskan strategi Tiongkok dalam mengamankan mega proyek pipa minyak 

dan gas Trans Tiongkok-Myanmar, sementara penulis menggunakan kerangka 

pemikiran dari perspektif konstruktivisme. 
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Penelitian kedua, adalah skripsi yang ditulis oleh Yuslie Zahrotun Nisa’ 

dengan judul “Kebijakan Luar Negeri China Masa Hu Jintao dalam Upaya 

Demokratisasi Myanmar”. Ia menjelaskan mengenai kepentingan yang ingin 

dicapai Tiongkok yang dilihat dari kebijakan luar negeri Tiongkok yang berusaha 

melindungi Myanmar dari tekanan dunia internasional yang memberikan sanksi 

atas kekacauan politik dan transisi perpolitikan Myanmar menuju Demokratis. 

Tiongkok disebutkan sebagai negara yang memiliki perbedaan, yakni memberikan 

perlindungan diplomatik kepada Myanmar. Sementara negara-negara anggota 

Dewan Keamanan PBB lainnya ingin memberikan sanksi kepada Myanmar.17 

Perlindungan politik Tiongkok terhadap Myanmar merupakan strategi 

Tiongkok untuk memperoleh kepentingan nasional Tiongkok di Myanmar. Yuslie 

juga menjelaskan bahwa sikap Tiongkok di Dewan Kemanan PBB merupakan 

penerapan kebijakan luar negeri yang menganut prinsip kooperatif dan non-

intervention, yang diaplikasikan ke dalam bentuk dukungan politik melalui veto 

yang diberikan di Dewa Keamanan PBB. Yuslie menjawab, kepentingan 

Tiongkok di Myanmar adalah terkait dengan posisi Tiongkok di kawasan, 

terutama terhadap negara tetangganya. Tiongkok tidak ingin perannya di 

Myanmar sebagai mitra strategis tergeser. Selain itu, Tiongkok juga ingin 

mengamankan pasokan energi guna memenuhi kebutuhan industri yang semakin 

meningkat. Hal tersebut selaras dengan kebijakan luar negeri China yang 

                                                           
17 Yuslie Zahrotun Nisa’, 2012, Kebijakan Luar Negerei China Masa Hu Jintao dalam Upaya 

Demokratisasi Myanmar, skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 1-6 
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didorong oleh agenda domestik demi menjaga kemanan negaranya, meningkatkan 

pembangunan ekonomi, dan integrasi teretorialnya.18 

Persaman penelitian oleh Yuslie dengan penelitian ini adalah terletak pada 

sikap Tiongkok yang menolak pengaruh Dewan Kemanan PBB di Myanmar. 

Sedangkan perbedaan penelitian Yuslie dengan penelitian ini terletak pada agenda 

forum Dewan Kemanan PBB. Yuslie menjelaskan sikap Tiongkok terkait veto di 

agenda PBB yang membahas Demokratisasi Myanmar. Sedangkan penelitian ini 

mencoba menjelaskan sikap Tiongkok di forum Dewan Keamanan PBB terkait 

konflik Rohingya.  

Penelitian ketiga adalah paper dengan judul “China–Myanmar 

Comprehensive Strategic Cooperative Partnership: A Regional Threat?”, karya 

tulis Chenyang Li. Secara garis besar karya tulisnya menjelaskan hubungan 

Tiongkok dan Myanmar dengan menganalisa kerja sama strategis Tiongkok-

Myanmar dalam kerangka diplomasi Tiongkok pada era pasca perang dingin. Ia 

menjelaskan tujuan Tiongkok mengejar kemitraan dengan Myanmar tidak 

memberikan efek negatif bagi Kawasan. Menurutnya, kerja sama Tiongkok 

dengan Myanmar dan negara-negara lain adalah untuk menciptakan lingkungan 

yang stabil, aman, dan harmonis. Hal tersebut sesuai dengan diplomasi damai 

yang diterapkan oleh Tiongkok. 

 

                                                           
18 Ibid., hlm. 47-51 
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Persamaan karya ilmiah Chenyang Li dengan penelitian ini terletak pada 

pembahasan hubungan Tiongkok dengan Myanmar yang erat. Sedangkan 

perbedaannya adalah fokus dan tujuan penelitian. Peneliti memfokuskan 

penelitian pada alasan keberpihakan Tiongkok terhadap Myanmar. Sedang 

penelitian Chenyang Li lebih berfokus pada hubungan strategis Tiongkok dan 

Myanmar. 

Penelitian Chenyang Li akan memberikan banyak informasi dengan 

perspektif yang berbeda. Chenyang Li mencoba untuk mencari jawaban apakah 

hubungan kerja sama atau kemitraan Tiongkok-Myanmar akan menjadi sebuah 

ancaman regional ASEAN atau tidak. Hal tersebut dapat memberikan informasi 

mengenai keeratan hubungan antara Tiongkok-Myanmar, dan akan sangat 

membantu penelitian ini.  

Penelitian keempat adalah tesis dari Yongli Ku, dengan judul “Chine’s 

Investment and Conflict Resolution: A Case Study of Tasang Mong Ton or Mai 

Dong) Dam Myanmar”. Tesis tersebut berusaha untuk memahami dinamika 

konflik antara Shan State Army-South (SSA-S) / Restoration Council of Shan 

State (RCSS) dan militer Myanmar dengan menganalisa bagaimana investasi 

Tiongkok dalam proyek bendungan (dam) dapat mempengaruhi peacebuilding di 

Negara bagian Shan selatan, Myanmar, dengan menggunakan framework of 

Limited Access Order (LAOs). LAOs adalah kerangka kerja yang menyediakan 

pendekatan local live untuk mengatasi masalah pembangunan yang dipengaruhi 
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oleh kekerasan, memahami pembangunan ekonomi dan politik lokal, serta 

interaksi perilaku ekonomi dan politik dengan pertimbangan masalah kekerasan.19 

Yongli Ku menyatakan hasil penelitiannya bahwa Investasi Tiongkok 

mempengaruhi proses perdamaian di Myanmar. Logika LAOs berlaku karena 

kelompok etnis bersenjata SSA-S/RCSS memiliki akses lokal menggunakan 

kekerasan, tidak menerima hak istimewa dalam proyek Tasang. Bahkan proyek 

Tasang menyebabkan hilangnya wilayah yang dikontrol SSAS/RCSS, dan tidak 

termasuk dalam perwakilan-perwakilan yang menghadiri pertemuan pembahasan 

proyek bendungan Tasang.20 

Penelitian Yongli Ku dan penelitian ini memiliki persamaan, yakni 

menjelaskan hubungan Tiongkok dengan Myanmar. Namun, perbedaanya terletak 

pada studi kasus dan pendekatan yang digunakan sebagai alat analisis. 

Berdasarkan tesis Yongli Ku, peneliti dapat mengambil informasi mengenai 

dinamika hubungan politik Tiongkok-Myanmar sebagai informasi bantuan yang 

relevan dengan penelitian ini.  

Penelitian kelima adalah skripsi Molly Fortunella dengan judul “Strategi 

Spanyol dalam Integrasi Etnis ROM terhadap Uni Eropa”. Molly menjawab 

tentang proses strategi Spanyol dalam mengintegrasi etnis ROM yang sebelumnya 

sulit terintegrasi dan diintegrasikan. Ia menjelaskan bahwa Spanyol menjadi satu-

satunya negara yang menunjukkan hasil positif dalam proses integrasi etnis ROM 

                                                           
19 Yongli Ku, 2016, “Chine’s Investment and Conflict Resolution: A Case Study of TasangMong 

Ton or Mai Dong) Dam Myanmar”, Linneuniversitetet, hlm. 19-20, pdf  
20 Ibid., hlm.57 
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dikarenakan penggunaan strategi manipulasi identias melalui pendekatan budaya 

dan pendidikan sebagai media dalam membentuk norma antar etnis. 

Perbedaan penelitian terletak pada studi kasus yang dibahas, dimana 

penelitian Molly fokus pada identitas etnis ROM dan Spanyol, sedangkan 

penelitian ini fokus pada Tiongkok dan Myanmar. Sedangkan persamaan kedua 

penelitian ini adalah penggunaan teori identitas dalam konstruktivisme. Peneliti 

meyakini ada alasan lain dibalik keberpihakan Tiongkok terhadap Myanmar di 

Dewan Kemanan PBB selain faktor materialistik. Selain itu peneliti juga meyakini 

bahwa keberpihakan Tiongkok bisa jadi merupakan keputusan yang dapat 

membantu Pemerintah Myanmar untuk meyelesaikan konflik Rohingya.  

Penelitian keenam adalah skripsi karya Ratna Ayu Kusuma Dewi yang 

berjudul “Perubahan Kebijakan Luar Negeri China di Afrika”. Penelitian tersebut 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri China 

terhadap Afrika. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Ratna 

menyimpulkan bahwa ada 2 faktor yang mempngearuhi perubahan kebijakan luar 

negeri China di Myanmar. Pertama, faktor internal yang terdiri dari perubahan elit 

dalam Partai Komunis China, seperti Mao Zedong, Deng Xiaoping, hingga Hu Jin 

Tao. Selain itu juga dikarenakan kebutuhan China atas minyak dari negara-negara 

Afrika. Kedua, faktor eksternal yang terdiri dari perubahan lingkungan 

internasional pasca perang dingin, dimana isu-isu ideologis mulai melemah dan 

digantikan dengan isu lainnya, seperti ekonomi, HAM, lingkungan hidup dan 

keamanan. Penelitian Ratna akan sangat membantu peneliti sebagai bahan rujukan 

sejarah kebijakan luar negeri Tiongkok, terutama terhadap negara tetangga.  
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. 
Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian dan Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1 

“Kebijakan Luar 

Negeri Cina dalam 

Mengamankan 

Pasokan Energinya 

terkait Penolakan 

Warga Arakan 

terhadap Kerangka 

Kerjasama 

Pembangunan 

Proyek Pipa Minyak 

dan Gas Trans-Cina-

Myanmar” 

Oleh: Meylysania 

Olyvia 

- Eksplanatif 

- Teori Good 

Governance dan 

Energy Diplomacy 

 

-China menggunakan 

strategi untuk 

mengamankan pasokan 

energinya. Pertama, 

pemberian bantuan 

kepada 

pemerintah Myanmar 

untuk meningkatkan 

kapabilitas dan 

kualitas dari pasukan 

keamanan Myanmar. 

 

2 

 “Kebijakan Luar 

Negeri China Masa 

Hu Jintao dalam 

Upaya Demokratisasi 

Myanmar” 

Oleh: Yuslie 

Zahrotun Nisa’ 

- Eksplanatif 

- Konsep Negara 

Revisionis  

- Balance of Interest 

-Kebijakan Politik Luar 

Negeri Tiongkok pada 

masa Hu Jin Tao adalah 

non-intervensi dan 

damai. 

-Perlindungan politik 

yang dilakukan 

Tiongkok terhadap 

upaya Demokratisasi 

Myanmar adalah untuk 

memenuhi kepentingan 

negaranya dengan 

melihat nilai-nilai 

strategis Myanmar. 

3 

“China–Myanmar 

Comprehensive 

Strategic 

Cooperative 

Partnership: A 

Regional Threat?” 

Oleh: Chenyang Li 

Diplomasi 

Foreign Policy 

-Tujuan Kemitraan atau 

kerja sama Tiongkok 

dengan negara-negara 

lain, ASEAN, atau 

khususnya Myanmar 

adalah untuk 

menciptakan lingkungan 

yang stabil, aman, dan 

harmonis sesuai dengan 

diplomasi damai yang 

diterapkan oleh 

Tiongkok 

4 
 “Chine’s Investment 

and Conflict 

Limited Access Order 

(LAOs) 

Ia menyatakan hasil 

penelitiannya bahwa 
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Resolution: A Case 

Study of Tasang 

Mong Ton or Mai 

Dong) Dam 

Myanmar 

Oleh : Yongli Ku 

Investasi Tiongkok 

mempengaruhi proses 

perdamaian di 

Myanmar. Logika LAOs 

berlaku karena 

kelompok etnis 

bersenjata SSA-S / 

RCSS memiliki akses 

lokal menggunakan 

kekerasan 

 

 

 “Strategi Spanyol 

dalam Integrasi Etnis 

ROM terhadap Uni 

Eropa” 

Oleh: Molly 

Foetunella 

-Eksplanatif 

-Konstruktivisme 

 

- Budaya, identitas dan 

norma 

mempengaruhi 

kepentingan suatu 

negara yang kemudian 

membentuk perilaku 

negara dan kebijakannya 

-Spanyol menggunakan 

strategi manipulasi 

dalam membentuk 

identitias nasional dan 

budaya terhadap etnis 

ROM, dimana identitas 

merupakan faktor utama 

dalam upaya penyatuan 

etnis ROM dengan 

masyarakat Spanyol. 

Manipulasi tersebut 

bertujuan untuk 

menghasilkan 

harmonisasi dan 

kerukunan terhadap 

etnis ROM. 

- Spanyol berhasil 

menjadi satu-satunya 

negara yang 

memberikan hasil positif 

dalam upaya integrasi 

etnis ROM di Eropa 

dengan pendekatan 

budaya, identitas, dan 

norma. 

 

6 

 “Perubahan 

Kebijakan Luar 

Negeri China di 

Foreign Policy 

Kebijakan Luar Negeri 

Tiongkok terhadap 

Afrika terus mengalami 
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Afrika”. 

Oleh: Ratna Ayu 

Kusuma Dewi 

perubahan. Hal tersebut 

dikarenakan faktor 

internal yang berasal 

dari tubuh elit politik 

Tiongkok dan 

kebutuhan Nasional 

Tiongkok. Selain itu 

faktor eksternal seperti 

perubahan lingkungan 

internasional akibat 

perang dingin juga 

menjadi faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan kebijakan 

luar negeri Tiongkok 

terhadap Afrika 

7 

“Alasan 

Keberpihakan 

Tiongkok kepada 

Myanmar di Dewan 

Keamanan 

Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) terkait 

Konflik Rohingya” 

Oleh: Windy Eka 

Kartika 

- Eksplanatif 

- Konstruktivisme 

Identitas Tiongkok 

sebagai negara Asia 

yang mencintai 

perdamaian, memegang 

prinsip non-intervention, 

non-aggression yang 

terbentuk dari norma 

domestik membuat 

Tiongkok memilih 

untuk berpihak kepada 

pemerintah Myanmar di 

forum Dewan 

Keamanan PBB terkait 

konflik Rohingya.  

  

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Konstruktivisme 

Perspektif Konstruktivisme adalah salah satu perspektif dominan dalam 

studi Ilmu Hubungan Internasional yang terbilang masih baru dan tidak begitu 

terkenal dibandingkan perspektif tradisional seperti Realisme dan Liberalisme. 

Kemunculan perspektif Konstruktivisme menyuguhkan cara pandang yang 

mengkritik perspektif tradisional dan jelas berbeda dengan keduanya.  
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Konstruktivisme memandang bahwa dalam studi Ilmu Hubungan 

Internasional terdapat banyak konsep yang tidak dapat diamati namun direduksi 

menjadi variabel yang mudah diamati dan diukur sehingga menjadi fakta mati 

yang berlaku dimanapun. Misal, konsep kekuasaan yang diukur menurut jumlah 

penduduk, luas wilayah, PDB, dan lainnya. Menurut Konstruktivisme, 

Pemahaman tersebut dianggap terlalu menyederhanakan kenyataan. Padahal, 

Hubungan Internasional adalah realitas yang penuh dinamika dan 

ketidakpastian.21 Untuk alasan itu juga, peneliti memilih perspektif 

Konstruktivisme untuk menjawab alasan dibalik keberpihakan Tiongkok terhadap 

Myanmar di Dewan Keamanan PBB dalam pembahasan penyelesaian konflik 

Rohingya.  

Perspektif Kontruktivisme sendiri muncul pada 1980-an di Amerika Utara, 

dan istilahnya digunakan pertama kali oleh Nicholas Onuf melalui suatu argumen 

bahwa “manusia senantiasa mengkonstruksi, atau membentuk realitas sosial 

bahkan dirinya sendiri”.22 Ontologi Konstruktivisme terangkum dalam tiga asumsi 

dasar. Pertama, interaksi manusia ditentukan oleh gagasan bukan material. Kedua, 

unsur terpenting dari gagasan adalah intersubjektivitas, bukan subjektivitas 

semata. Ketiga, intersubjektivitas membentuk identitas dan kepentingan aktor.23 

Berdasarkan ketiga ontologi tersebut, dapat dipahami bahwa konstruktivisme 

                                                           
21 Mohammad Rosyidin, 2015, The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan 

Internasional, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 07 
22 Ibid., hlm. 01, dikutip dari Nicholas Onuf, 1989, World of Our Making: Rule and Rule in Society 

Theory and International Relations, Columbia: University of South Carolina Press, hlm 01 
23 Ibid., hlm. 40, dikutip dari Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, “Taking Stocks: The 

Constructivist Research Program in International Relation and Comparative Politics”, Annual 

Review of Political Science, Vol.4 (2001), hlm. 393 
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adalah perspektif yang sangat memperhitungkan intersubjektivitas dalam 

menganalisa dan memahami perilaku aktor. 

Dalam Konstruktivisme, Jika ide, norma, dan praktik penting, dan jika 

mereka berbeda dari satu konteks sosial ke yang lain, maka sejarah pada 

gilirannya menjadi penting. Kaum konstruktivisme terus berupaya untuk 

mendemonstrasikan kemungkinan dan dampak yang dapat disebabkan oleh 

faktor-faktor tersebut terhadap perilaku politik para aktor dengan membaca 

kembali dan memikirkan kembali hal-hal yang selama ini diperlakukan sebagai 

“given” dalam studi hubungan internasional. Hasilnya, konstruktivis berhasil 

mendominasi studi sejarah internasional. Menurut mereka, sejarah menjadi studi 

yang dianggap penting dalam menjelaskan perilaku politik aktor.24  

Salah satu penteori Konstruktivisme, Peter J. Katzenstein menekankan 

teorinya pada struktur domestik dan bagaimana hal itu mempengaruhi identitas 

negara, kepentingan, dan pada gilirannya kebijakan negara.25 Berikut alur 

pembentukan identitas menurut Katzenstein. 

 

                                                           
24 Scott Burchil, dkk., 1996, Theory of International Relation Third Edition, New York: Palgrave 

McMilla, dipublikasi 2005, pdf, hlm. 206-207 
25 Jackson, Robert and Sorensen George, 2006, Introduction to International Relations and 

Approaches, 3Rd Edition. Oxford: Oxford University Press., hlm.171 
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Gambar 1.1 Skema Pembentukan Indentitas 

Sumber: The Culture of National Security (Peter J. Katzenstein, 1996) 

Berdasarkan skema di atas, dapat dilihat bahwa Katzenstein melihat 

struktur domestik membentuk identitas. Ia berargumen bahwa struktur domestik 

yang sering membentuk identits adalah norma.26 Adapun dalam Konstruktivis, 

identitas merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan aktor.27 Guna 

mengetahui alasan keberpihakan Tiongkok, penulis mengambil pemikiran inti 

Peter J. Katzenstein tentang pembentukan identitas sebagai faktor yang 

mempengaruhi tindakan Tiongkok di Forum Dewan Keamanan PBB terkait 

konflik Rohingya. 

Katzenstein melihat bahwa struktur domestik memiliki peran yang 

signifikan terhadap pembentukan identitas negara, dikarenakan identitas 

memberikan pemahaman yang lebih baik dalam menjelaskan hubungan antar 

negara, baik dalam pendefinisian ancaman dan pemilihan aliansi yang berpotensi 

                                                           
26 Peter J Katzenstein, 1996, The Culture of National Security: Norms and Identity in World 

Politics, New York: Columbia University Press,pdf., hlm. 17 
27 Jackson, Robert and Sorensen George, Op.Cit., hlm.17 
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menciptakan hubungan yang erat.28 Fokus Katzenstein ini biasa dikenal dengan 

konstruktivis level unit. 

Identitas sendiri merupakan properti aktor internasional yang 

menghasilkan motivasi dan disposisi kebiasaan.29 Identitas dapat dipahami dengan 

dua makna. Pertama, identitas sebagai kategori sosial, yakni atribut atau 

karakteristik yang membedakan diri dengan yang lain. Identitas dalam makna ini, 

diimplikasikan sebagai sesuatu yang terkonstruksi dalam proses interaksi dengan 

pihak lain. Artinya, untuk mendapatkan jawaban dari “siapa aku, siapa dia, siapa 

mereka”, maka dibutuhkan intersubjektivitas melalui proses interaksi dengan 

pihak lain.30 Misal, untuk mendefinisikan diri sebagai negara non-demokrasi, 

maka ia membutuhkan eksitensi negara demokratis. Kedua, identitas sebagai 

kategori personal, yakni karakteristik yang melekat dalam diri aktor sebagai 

sesuatu yang disadari sendiri, tanpa proses pembedaan dengan yang lain 

(intersubjektivitas). Misal, identitas etnis, agama, budaya, dan lain sebagainya.31 

Identitas merupakan sumber potensial dalam membentuk aliansi dan 

memiliki keterkaitan dengan konstruksi ancaman. Identitas mempengaruhi 

pemilihan aliansi, dikarenakan identitas membuat aktor satu menjadi lebih 

menarik dibandingkan aktor lainnya. Persamaan identitas yang dimiliki negara 

akan menjadi dasar pemilihan dan uji kelayakan dalam pembentukan aliansi. 

                                                           
28 Peter J Katzenstein, 1996, The Culture of National Security: Norms and Identity in World 

Politics, New York: Columbia University Press,pdf., hlm.345 
29 Stefano Guzzini dan Anna Leander, 2006, Constructivism and International Relations: 

Alexander Wendt and His Critics, New York: Routledge, hlm. 94 
30 Mohammad Rosyidin, Loc.Cit., hlm. 46 
31 Ibid., hlm. 46- 47 
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Identitas mempengaruhi pemeliharaan aliansi, dan aliansi bergantung pada 

identifikasi bersama pihak-pihak yang beraliansi.32 Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, jika negara memiliki identitas yang sama, maka aliansi akan mudah 

terbentuk. Sebaliknya, aliansi sulit terbentuk jika kedua atau lebih negara 

memiliki identitas yang berbeda. Karena hakikatnya, identitas adalah hal 

fundamental bagi negara. 

Hubungan kerja sama antara Tiongkok-Myanmar yang telah terjalin sejak 

lama membuat Tiongkok dan Myanmar memutuskan untuk membentuk aliansi di 

Forum DK PBB yang mengurus laporan kekerasan selama operasi keamanan, 

menyerukan untuk segera mengakhiri kekerasan di Rakhine, dan menyelesaikan 

permasalahan pengungsi Rohingya. Terbentuknya aliansi di Forum Dewan 

Keamanan PBB yang membahas konflik Rohingya dikarenakan identitas yang 

dimiliki oleh Tiongkok. Keputusan Tiongkok tersebut tidak memperhitungkan 

cost and benefit. Hal ini dapat dilihat dari keputusannya yang bertentangan 

dengan mayoritas perwakilan negara yang hadir dalam forum tersebut dan 

keinginan PBB untuk menyelesaikan konflik Rohingya. Tiongkok bahkan 

menolak keterlibatan kuat DK PBB dalam menyelesaikan konflik di Rohingya. 

 

 

 

 

                                                           
32 Peter J Katzenstein, Op.Cit., hlm. 332 
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1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Jenis Penelitian 

Peneliti berusaha untuk menganalisis alasan di balik sikap keberpihakan 

Tiongkok terhadap Myanmar di Dewan Keamanan PBB terkait konflik Rohingya 

menggunakan metode penelitian eksplanatif. Penelitian ini adalah penelitian jenis 

eksplanatif yakni penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara 

dua atau lebih gejala atau variabel dan bertitik tolak pada pertanyaan mengapa.33 

1.6.2 Metode Analisa 

Metode Analisa yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hal ini 

dilakukan jika data kualitatif berupa kumpulan kata-kata dan bukan angka serta 

tidak dapat disusun dalam kategori/struktur klasifikasi, dan tidak menggunakan 

perhitungan matematis atau statistika sebagai alat analisis.34 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. 

Yakni data yang bersumber dari tangan kedua atau sumber lain yang tersedia, 

meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original, artikel, 

buku atau telaah gambar hidup, dan artikel yang ditemukan dalam jurnal ilmiah 

yang mengevaluasi atau mengkritisi suatu penelitian origibal lainnya. 35 Dalam 

penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik Library Research36 atau 

                                                           
33 Ulber Silalahi, 2012, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.30 
34 Ibid., hlm. 339  
35 Ibid., hlm. 291 
36 M. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta: Graha Indonesia, hlm 111 
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Studi Pustaka. Peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin. Kemudian data 

diseleksi dan dikelompokkan ke dalam beberapa bab pembahasan yang 

disesuaikan dengan sistematika penulisan. Bahan pembahasan penelitian berasal 

dari buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah, tulisan dan karya ilmiah, artikel, portal 

berita, koran, dan sumber lainnya yang relevan, yang kemudian dijelasakan secara 

objektif dan dianalisa berdasarkan konsep dan teori dalam Hubungan 

Internasional. 

1.6.4 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan unit analisa korelasionis. unit 

ekplanasi (variabel independen)37 adalah identitas Tiongkok. Sementara Unit 

analisa (variabel dependen)38 adalah Tiongkok sebagai negara yang memutuskan 

untuk berpihak pada Myanmar di dalam Forum Dewan Keamanan PBB.  

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan Waktu 

Penelitian ini akan berfokus pada tahun 1954 dikarenakan tahun tersebut 

adalah tahun munculnya kerangka hubungan Tiongkok-Myanmar dalam norma 

The Five Principle of Peaceful Coexsistence yang tetap dipegang erat hingga saat 

ini. 

 

                                                           
37 Variabel independen adalah variabel sebab atau yang mengondisikan terjadinya perubahan 

dalam variabel lain, dikutip dari Ulber Silalahi, 2012, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung: PT 

Refika Aditama, hlm. 133 
38 Variabel depeden adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, dikutip dari Ulber 

Silalahi, Ibid., hlm. 133 
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1.6.5.2 Batasan Materi 

Guna mendapatkan hasil penelitian yang tepat, maka penulis 

memfokuskan penelitian ini pada identitas Tiongkok dan proses pembentukan 

identitas tersebut. Peneliti tidak akan menjelaskan proses pembentukan identitas 

Myanmar, karena penelitian ini adalah penelitian yang akan menganalisis alasan 

Tiongkok di Dewan Keamanan PBB terkait konflik Rohingya yang dianggap 

berpihak kepada Pemerintah Myanmar.  

1.7 Hipotesis 

Peneliti menarik hipotesa bahwa identitas menjadi penyebab Tiongkok 

berpihak pada Pemerintah Myanmar di Forum Dewan Keamanan PBB pada 2017 

dalam terkait konflik Rohingya. Identitas tersebut terbentuk dari norma lalu 

mempengaruhi tindakan Tiongkok terhadap Myanmar. Hal tersebut dibuktikan 

dengan alasan Tiongkok yang memberikan veto terhadap Draft Resolusi PBB 

tahun 2007 dan penolakan Tiongkok akan keterlibatan kuat PBB dalam 

penyelesaian konflik Rohingya tahun 2017. Alasan Tiongkok pada saat itu adalah 

identitas yang terbentuk dari norma dan nilai-nilai yang diyakini Tiongkok. 

Norma tersebut berada dalam kerangka kerja sama hubungan kedua negara, yakni 

The Five Principle of Peaceful Coexsistence. 
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