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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Aung San Suu Kyi merupakan pemimpin demokratis di Myanmar yang 

terpilih sebagai pemenang dalam pemilihan umum 15 November 2010. Suu Kyi 

dan partainya, National League for Democracy (NLD) menjadi populer dalam 

politik Myanmar karena berani dan konsisten melawan junta militer yang telah 

berkuasa sejak kemerdekaan pada 4 Januari 1948. Kepemimpinan Aung San Suu 

Kyi dinanti-nantikan untuk memberikan jalan keluar terbaik bagi penyelesaian 

konflik etnis, termasuk dengan etnis Rohingya di Rakhine. 

 Aung San Suu Kyi dibesarkan oleh seorang ayah dari militer yang 

moderat, Jenderal Aung San1. Ia mengharapkan negara Burma merdeka 

memberikan hak politik, ekonomi, dan sosial bagi semua etnis minoritas di 

Myanmar dalam pernyataan yang diberi judul “Defense of Burma” pada 30 

Januari 1945. Pemikiran politik Aung San banyak menginspirasi pemikiran politik 

Aung San Suu Kyi di masa mendatang (Silverstein, 1993, hal.10-12).  

 

                                                           
1 Ia merupakan tokoh penting dalam kemerdekaan Burma/Myanmar. Pada 27 Maret 1945, ia 

memimpin Burmese National Army (BNA) untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme 

Jepang dengan memberikan bantuan kepada Sekutu. Sayangnya, ia terbunuh pada 19 Juli 1947 

oleh sekelompok orang di dalam gedung rakyat, 6 bulan sebelum kemerdekaan Myanmar 

(Wintle, 2007, hal.124-147). 
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Pembunuhan Jenderal Aung San merupakan pengalaman hidup yang pahit 

bagi Aung San Suu Kyi, sekaligus panggilan politiknya untuk memperjuangkan 

demokrasi di Myanmar. Setelah dewasa, ia melanjutkan pendidikan ke Inggris, 

mengambil jurusan politik sebagai modal bagi perjuangannya di Myanmar. Ia 

tidak menyelesaikan studinya di Inggris karena mendadak harus kembali ke 

Myanmar sehubungan dengan kesehatan ibunya. Inilah kali terakhir ia 

menginjakkan kaki di Inggris karena tidak lama berselang, junta militer State Law 

and Order Restoration Council (SLORC) memenjarakan Suu Kyi di dalam 

rumahnya sendiri pada 1989 (Popham, 2012, hal.15-19). 

Pemerintahan militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win2, dan 

diteruskan oleh junta militer SLORC, berdampak signifikan bagi kehidupan kaum 

etnis minoritas di Myanmar. Jenderal Ne Win bermaksud menyatukan Burma dan 

memberikan perlakuan yang sama untuk semua warganegara. Ini berarti hanya 

akan ada satu kewarganegaraan, dan pemerintah tidak akan memberikan otonomi, 

maupun suksesi seperti yang diminta oleh kelompok-kelompok pemberontak dari 

berbagai etnis minoritas (Butwell, 1972, hal.108). Pemerintahan SLORC 

mengeluarkan beberapa undang-undang kewarganegaraan yang mempersulit 

kehidupan masyarakat etnis non-Burman (Steinberg, 1992, hal.221-237). 

Di bawah pemerintahan kediktatoran, negara Myanmar mengalami krisis 

ekonomi dan politik, bahkan menjadi salah satu negara di dunia yang terpuruk 

                                                           
2  Ne Win adalah “Ketua Dewan Revolusi” sejak 1962 sampai 1974. Ia menjadi presiden pada  

1974- 1981. Ia juga menjabat sebagai Ketua Partai Program Sosialis Burma sejak 

kemerdekaannya. Ia  menyandang status sebagai Bapak Bangsa Burma modern.  
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secara eknonomi. Bahkan pada 2010, Myanmar menjadi salah satu negara 

termiskin di Asia Tenggara dengan GDP hanya 742 dolar AS (Anandito, 2017, 

hal.32). Aung San Suu Kyi meyakini bahwa hanya melalui demokrasi, negaranya 

dapat keluar dari keterpurukan tersebut (Aung San, 1991, hal.219-238). Suu Kyi 

memilih perjuangan nirkekerasan, seperti yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi, 

dan terinspirasi oleh slogan “Unity in Diversity” dari Aung San, dengan cara 

mengajak seluruh etnis di Myanmar bersatu dan melawan ketakutan terhadap 

kediktatoran junta militer (Aung San, 1991, hal.218-223).  

Perjuangannya ini memperoleh dukungan dari masyarakat internasional 

lewat pemberian penghargaan Pemikiran Pembebasan Sakharov3 pada 1990 dan 

Nobel Perdamaian pada 1991 (Popham, 2012, hal.298-299). Penerimaan 

penghargaan nobel tersebut diwakilkan oleh Kim, putra Suu Kyi karena ia sendiri 

masih menjalani masa tahanannya. Setelah lebih dari satu dekade masa tahanan, 

pada 13 November 2010, Suu Kyi dibebaskan. Pembebasan ini disambut meriah 

oleh masyarakat Myanmar. Politik Myanmar semakin bergeser ke arah demokrasi 

setelah Partai NLD yang dipimpin oleh Suu Kyi memenangi pemilihan umum 

pada 8 November 2017. Suu Kyi tidak mengajukan diri sebagai Presiden 

Myanmar karena undang-undang Myanmar berbenturan dengan status Suu Kyi 

yang bersuamikan seorang Inggris (Kyaw Yin, 2017, hal.361-368). 

                                                           
3 Disebut juga sebagai Sakharov Prize, merupakan penghargaan yang diberikan kepada individu 

atau sekelompok individu yang mendedikasikan hidup mereka untuk memperjuangkan HAM dan 

kebebasan berpikir. Penghargaan ini diberikan oleh Parlemen Eropa. Daftar nama kandidat 

diberikan oleh Komite Luar Negeri dan Komite Pembangunan di dalam parlemen ini. 
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Suu Kyi mengisi posisi sebagai Penasihat Negara, sebuah peran baru 

ciptaannya, merupakan posisi yang setara dengan perdana menteri, sekaligus 

sebagai Menteri Luar Negeri. Ia bertanggung jawab untuk mengatur jajaran 

komite dan komisi yang mengurusi persoalan dalam dan luar negeri, terutama di 

bidang-bidang prioritas (Thawnghmung & Robinson, 2017, hal.238). Sebagai 

negara yang baru memasuki kehidupan demokrasi, banyak hal yang perlu 

dibenahi di dalam negeri. Persoalan konflik antar etnis menjadi persoalan dalam 

negeri yang tak kunjung terselesaikan, bahkan Myanmar memiliki catatan konflik 

etnis terlama dibandingkan negara lainnya. Suu Kyi bersama partai NLD 

mendapatkan tantangan paling berat dalam masa kepemimpinannnya ketika 

menghadapi konflik Rohingya di Rakhine. Penanganan konflik etnis ini akan 

menunjukkan identitas Myanmar sebagai negara demokratis di dunia internasional 

(Sullivan, 2018, hal.33). 

Sejak kemerdekaan pada 1948, etnis Rohingya di Rakhine tetap tidak 

diakui sebagai warganegara karena persoalan sejarah. Pemerintah Myanmar 

menyebut mereka sebagai “Bengali” atau pengungsi ilegal dari Bengal, Pakistan.  

Ketidaksepakatan dalam penggunaan nama etnis berdampak besar dalam 

hubungan sosial etnis Rohingya di Rakhine dengan masyarakat Myanmar pada 

umumnya. Masyarakat Myanmar, terutama mereka yang tergabung di dalam 

pemerintahan, militer, dan kelompok ultranasionalis, serta kelompok bikhu garis 

keras, MaBaTha, menganggap bahwa etnis Rohingya memiliki agenda khusus 

untuk mengubah budaya dan agama Myanmar. Pendapat ini didukung oleh mitos 

bahwa negara bagian Rakhine disebut sebagai “western gate”, gerbang terakhir 
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untuk mempertahankan kemurnian ajaran Buddhisme Theravada di Myanmar  

(Callahan, 2018, hal.251). 

Kondisi “tidak bernegara” ini membuat etnis Rohingya tidak memiliki 

perlindungan hukum, akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kepemilikan harta 

dan tanah. (Lay, 2009, hal.57-59). Mereka juga rentan terhadap perlakuan tidak 

adil yang dilakukan oleh kelompok lainnya, seperti kelompok militer Thamadaw, 

kelompok bikhu radikal, MaBaTha, dan kelompok ultranasionalis. Isu 

pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Ma Thida Htwe oleh sekelompok 

pemuda Rohingya menjadi pemicu kekerasan terhadap etnis Rohingya  (Wade,  

2017, hal.98–122). Kelompok militan Rohingya, Arakan Rohingya Salvation 

Army (ARSA) melakukan serangkaian tindakan balasan untuk membela 

kepentingan Rohingya.  

Pada 25 Agustus 2017, ARSA menyerang pos-pos perbatasan dan 

menewaskan 12 polisi Myanmar yang membangkitkan kebencian terhadap etnis 

Rohingya (International Crisis Group, 2017, hal.6-7). Tatmadaw membalas 

dengan serangan yang diduga mengarah kepada kekerasan dan penganiayaan 

terhadap etnis Rohingya sehingga memaksa mereka meninggalkan tempat tinggal 

di negara bagian Rakhine. Jumlah pengungsi Rohingya yang meninggalkan 

Myanmar menuju Cox’s Bazar, Bangladesh, mencapai lebih dari 123.000 orang, 

menurut laporan BBC Indonesia. Penganiayaan terhadap etnis Rohingya 

mendapatkan perhatian besar dari masyarakat dunia (Callahan, 2018, hal.249). 
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Berbagai desakan internasional kepada pemerintah Myanmar untuk 

memberikan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya tidak digubris oleh 

pemerintah Myanmar. Masyarakat Myanmar dan dunia berharap Aung San Suu 

Kyi mengambil sikap demokratis dalam memberikan solusi bagi penanganan 

konflik. Kenyataannya, Suu Kyi justru tidak segera memberikan pernyataan 

apapun. Pemerintah Myanmar seolah-olah meniadakan kekerasan yang terjadi 

dalam konflik ini melalui keputusan melarang para pencari fakta dari wartawan 

domestik, maupun wartawan internasional masuk ke wilayah Rakhine (Callahan, 

2018, hal.247). 

Pada 19 September 2017, setelah dua bulan berselang sejak peristiwa 

penembakan tersebut, akhirnya Suu Kyi menyampaikan suatu pernyataan lewat 

pidato kenegaraan. Dalam beberapa pidato kenegaraan dan wawancara, 

pernyataan Suu Kyi terkesan menyangkali kebenaran informasi mengenai 

penganiayaan etnis Rohingya di Rakhine. Menurutnya, informasi yang diberitakan 

hanyalah kesalahpahaman. Tuduhan “pembersihan etnis”, maupun genosida, 

terhadap pemerintah Myanmar dianggap berlebihan karena tidak ada bukti. 

Tindakan keras yang dilakukan oleh militer Myanmar, menurut Suu Kyi, 

ditujukan untuk menangkap para pemberontak ARSA yang telah membunuh 

polisi perbatasan di Rakhine, alih-alih kepada masyarakat sipil. Pernyataan Suu 

Kyi ini mengesankan adanya sikap pembiaran terhadap kekerasan yang dilakukan 

oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya (Fink, 2018, hal.11). 
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Kecaman dunia internasional ditujukan kepada Aung San Suu Kyi sebagai 

penerima Nobel Perdamaian. Kecaman bahkan datang dari tokoh-tokoh penerima 

penghargaan itu. Lewat akun twitter pada 3 September 2017 pukul 14.30, Malala 

Yousafzai4 mendesak Aung San Suu Kyi untuk turut mengutuk perbuatan 

memalukan terhadap etnis Rohingya dan meminta pernyataan sikap tegasnya. 

Tokoh lainnya, Profesor Muhammad Yunus5, bahkan mengatakan bahwa Aung 

San Suu Kyi telah berubah menjadi “simbol kekerasan”. Uskup Desmond Tutu6 

turut mengomentari kebungkaman Aung San Suu Kyi dalam persoalan Rohingya 

sebagai “harga politik” yang terlalu mahal untuk kenaikan jabatannya di 

Myanmar.  

 Sayangnya, kecaman internasional ini tidak membuat Aung San Suu Kyi 

mengambil sikap sebaliknya. Sebaliknya, ia mengomentari bahwa pemerintah 

Myanmar tidak takut terhadap “international scrutiny” atau penyidikan yang 

seksama dari masyarakat internasional terkait dengan keabsahan berita yang 

menyebar di media-media massa  (Aung San, "Government's Efforts with regard 

to National Reconciliation Aid Peace", 2017, hal.2). 

                                                           
4 Ia adalah tokoh pejuang pendidikan bagi perempuan asal Pakistan yang menjadi sorotan global 

ketika lolos dari percobaan pembunuhan oleh Taliban pada usia 15 tahun. Pada 2012, ia 

ditembak pada bagian kepalanya oleh seorang penembak Taliban. Pada 2014, dia meraih 

penghargaan Nobel Perdamaian atas perannya dalam menyuarakan hak anak. 

5 Ia adalah bankir dari Bangladesh yang dikenal dengan konsep kredit mikro, yaitu pengembangan 

pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum. Ia 

terpilih sebagai penerima Penghargaan Perdamaian Nobel pada 2006. 

6 Ia adalah seorang teolog dari Afrika Selatan yang menciptakan konsep teologi komunitas untuk 

Afrika Selatan, yaitu Ubuntu. Ia dikenal luas pada 1980-an sebagai salah seorang 

penentang apartheid. Tutu dipilih dan ditahbiskan menjadi uskup berkulit hitam pertama 

di Gereja Anglikan. Ia menerima penghargaan Nobel Perdamaian pada 1984. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_mikro
https://id.wikipedia.org/wiki/Penghargaan_Perdamaian_Nobel
https://id.wikipedia.org/wiki/2006
https://id.wikipedia.org/wiki/Teolog
https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/1980
https://id.wikipedia.org/wiki/Apartheid
https://id.wikipedia.org/wiki/Desmond_Mpilo_Tutu
https://id.wikipedia.org/wiki/Uskup
https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Anglikan


8 
 

 
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 

 

Pernyataan Aung San Suu Kyi ini menggusarkan masyarakat dunia. 

Mereka meminta panitia pemberian Nobel Perdamaian di Norwegia untuk 

membatalkan pemberian penghargaan itu kepada Aung San Suu Kyi. Aksi serupa 

dilakukan oleh Universitas Oxford dengan menarik kembali gelar kehormatan 

Freedom of Oxford yang pernah diberikan kepada Suu Kyi. Beberapa negara, 

seperti Inggris, Amerika Serikat dan Jepang membatalkan program-program 

pelatihan militer dengan Tatmadaw sebagai bentuk “targeted sanctions” dari 

masyarakat internasional (Callahan, 2018, hal.250). 

Hal ini berdampak terhadap sikap Aung San Suu Kyi “melunak” terhadap 

etnis Rohingya yang menjadi Internally Displaced Persons (IDPs)  di negara-

negara tetangga Myanmar.  

“With regard to IDP’s, three camps have been closed and the 

necessary assistance provide, including the building of the new 

house...There has been a call for the repatriation of refugees who 

have fled from Myanmar to Bangladesh.” (Aung San, 

"Government's Efforts with regard to National Reconciliation 

Aid Peace", 2017, hal.3). 

Suu Kyi menyatakan akan menyambut dengan baik etnis Rohingya yang bersedia 

kembali ke Myanmar. Mengenai pemberian pemberian status kewarganegaraan 

kepada etnis Rohingya, Suu Kyi mengatakan pemerintah Myanmar meminta para 

pengungsi Rohingya untuk mendaftarkan diri dan melakukan “verifikasi”. Suu 

Kyi menghindari penyebutan kata “Rohingya”, dan menggantinya dengan 

“Muslim Rakhine”,  karena dianggap sebagai istilah yang sarat emosi dan 

berpotensi meresahkan masyarakat (emotive term and highly charged). Ia juga 

tidak menyebutkan secara jelas apakah pemerintah Myanmar akan melindungi 
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etnis Rohingya dari penganiayaan dan ketidakadilan yang mereka alami selama 

ini (Horsey, 2017). 

Beberapa tim pencari fakta dari PBB dibentuk, di antaranya Special 

Rapporteur on Myanmar yang diketuai oleh Yanghee Lee dan UN Fact Findings 

yang diketuai oleh Marzuki Dharusman. Keduanya memberikan kesimpulan 

bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tatmadaw terhadap etnis 

Rohingya dan Aung San Suu Kyi gagal menghentikannya. International Crime 

Tribunal juga meminta PBB untuk mengadili Tatmadaw atas tuduhan tersebut 

(Richmond, 2018, hal.19) 

Di sisi lain, Suu Kyi mendapatkan dukungan luas dari mayoritas Burman. 

Mereka bahkan memboikot Facebook yang dinilai telah menyebarkan “fake news” 

sehubungan dengan konflik Rohingya di Rakhine. Masyakat Myanmar menggelar 

pengerahan massa dan demonstrasi untuk menunjukkan dukungan ini dan 

menyatakan ketidakpuasan terhadap “campur tangan” masyarakat internasional. 

Kunjungan Paus Francis ke Myanmar mengindikasikan dukungan terhadap Aung 

San Suu Kyi. Dalam pidatonya, Paus menghindari penggunaan istilah “Rohingya” 

ketika menyampaikan pesan perdamaian, rekonsiliasi, dan toleransi (Callahan, 

2018, hal.250).  

Mayoritas Burman lebih memercayai pandangan dari para bikhu yang 

menyatakan bahwa etnis Rohinya memang perlu ‘diusir’ dari Myanmar menyusul 

pernyataan Wirathu bahwa ada usaha untuk mengislamkan Myanmar (Fink, 2017, 

hal.159). Pendukung Suu Kyi berargumen bahwa tindakannya tersebut sebagai 
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upaya untuk melanggengkan kapital politiknya di negara Buddhis. Menurut 

mereka, suatu hal yang wajar jika Suu Kyi tidak melihat penanganan konflik 

Rohingya sebagai prioritas utama dalam pemerintahannya. Lagipula, banyak 

orang memandang Rohingya sebagai “foreign interlopers” (Richmond, 2018, 

hal.13). 

Penelitian mengenai sikap Aung San Suu Kyi terhadap masalah Rohingya 

di Rakhine menjadi penting dan menarik untuk dilakukan karena sikap tersebut 

tidak biasa dilakukan oleh seorang pemimpin demokratis, yang juga penerima 

Nobel Perdamaian. Selain itu, kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar 

merupakan pelanggaran HAM berat yang perlu dimintai pertanggungjawaban, 

serta memerlukan penanganan segera. Konflik Rohingya ini bukan masalah 

internal Myanmar saja. Banyak negara terkena dampak langsung maupun tidak 

langsung, terutama karena persoalan IDPs, sehingga topik ini relevan untuk 

dijadikan kajian dalam hubungan internasional. Alasan lainnya, penulisan buku 

mengenai Aung San Suu Kyi dalam hubungannya dengan konflik Rohingya di 

Rakhine masih terbilang sedikit.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Tokoh Aung San Suu Kyi merupakan tokoh fenomenal karena 

perjuangannya yang gigih melawan junta militer Myanmar, hingga harus 

menjalani hidup sebagai tahanan rumah selama lebih dari satu dekade. 



11 
 

 
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN 

 

Perjuangannya ini mendapatkan apresiasi tertinggi dari masyarakat internasional 

lewat pemberian Nobel Perdamaian pada 1991.  

Setelah terpilih sebagai pemimpin Myanmar melalui pemilu pada 15 

November 2010, Aung San Suu Kyi dan NLD membuat posisi baru dalam 

parlemen Myanmar, yaitu Penasihat Negara. Sebagai pemenang Nobel 

Perdamaian, Aung San Suu Kyi diharapkan bisa “membawa angin baru” bagi 

penanganan konflik etnis, termasuk konflik Rohingya di Rakhine. Namun, sikap 

yang ditunjukkan justru sebaliknya. Aung San Suu Kyi terkesan enggan 

memberikan pernyataan tegas. Banyak pihak mempertanyakan, memperdebatkan, 

alasan-alasan yang mungkin mendorong sikap tersebut.  

Penelitian ini membahas mengenai wacana yang berkembang sebelum dan 

sesudah Aung San Suu Kyi menjabat sebagai Penasihat Negara, yaitu pada 1990-

2017. Pembatasan waktu dimulai pada masa 1990-an karena saat itu Aung San 

Suu Kyi mulai gencar melakukan perlawanan hingga ditahan dalam rumahnya 

sendiri oleh pemerintah junta militer.  Ia juga aktif menyuarakan pandangan 

politiknya dalam sejumlah pidato dan wawancara. Pembatasan pada 2017 karena 

Aung San Suu Kyi menyampaikan pidato yang menuai banyak kecaman dari 

berbagai pihak.  

Sehubungan dengan hal ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

penelitian, antara lain: 
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1. Sikap seperti apa yang sesungguhnya yang diambil oleh Aung San Suu Kyi 

dalam menanggapi masalah Rohingya di Rakhine?  

2. Karakteristik personal atau dinamika personal seperti apa yang 

melatarbelakangi Aung San Suu Kyi dalam menentukan sikapnya? 

3. Bagaimana sikap Aung San Suu Kyi berdampak terhadap penyelesaian konflik 

Rakhine-Rohingya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menggambarkan sikap sesungguhnya Aung San Suu Kyi sehubungan dengan 

masalah Rohingya di Rakhine. 

2. Menguraikan karakteristik personal atau dinamika personal yang 

melatarbelakangi Aung San Suu Kyi dalam menentukan sikapnya.  

3. Menggambarkan dampak sikap Aung San Suu Kyi tersebut terhadap 

penanganan konflik Rohingya di Rakhine secara langsung, maupun tidak 

langsung.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Melalui penelitian ini diharapkan pembaca mendapatkan gambaran 

menyeluruh mengenai sikap Aung San Suu Kyi terhadap masalah Rohingya di 

Rakhine, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur kajian 

mengenai kepemimpinan politik Suu Kyi di Myanmar. Dengan menggunakan 
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Teori Konstruktivisme, Analisis Wacana Kritis, dan Konsep Kepemimpinan 

diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai proses 

internal yang membentuk karakteristik atau dinamika personal dari Aung San Suu 

Kyi. Selanjutnya, penelitian ini dapat menjelaskan dampak sikap yang 

ditunjukkan oleh Suu Kyi terhadap penanganan konflik Rohingya di Rakhine. 

 

4.1.2.  Manfaat Praktis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

memperluas pemahaman tentang topik yang diajukan. 

 Hasil dari penulisan tesis ini diharapkan dapat merangsang cara-cara 

berpikir baru sehingga dapat membawa dampak bagi berbagai isu, kebijakan, dan 

penelitian selanjutnya (Neuman 2014, hal.25). Peneliti sadar bahwa kajian 

mengenai kepemimpinan politik sudah banyak dilakukan. Namun, kajian 

mengenai kepemimpinan politik di Myanmar masih terbilang sedikit. Dengan 

demikian, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah referensi bagi para 

akademisi yang tertarik pada topik ini. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut: Bab I, 

sebagai bab pendahuluan, akan membahas mengenai rentetan peristiwa penting 

dalam sejarah politik Myanmar yang membawa Aung San Suu Kyi terpilih 

sebagai pemimpin di Myanmar, dan secara bersamaan, menandai era demokrasi di 

Myanmar. Di bagian ini juga akan dibahas tentang pandangan masyarakat 
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Myanmar dan dunia internasional terhadap kepemimpinan Aung San Suu Kyi 

ketika mendapatkan tantangan berupa konflik Rohingya di Rakhine.  

Selanjutnya, pada Bab II akan memaparkan kerangka berpikir, yaitu 

tinjauan pustaka dan kerangka analisis. Pada bagian ini disebutkan dokumen-

dokumen literatur, berupa buku dan jurnal, yang memuat data mengenai 

keyakinan, ideologi, nilai dan norma yang berhubungan langsung dengan tokoh 

Aung San Suu Kyi. Dokumen-dokumen sejarah konflik Rohingya di Rakhine 

diperlukan untuk menggambarkan kondisi historis, sosial, politik Myanmar yang 

mempengaruhi pemikiran dan gaya kepemimpinan politik Aung San Suu Kyi. 

Kerangka analisis yang akan dipakai adalah konsep kepemimpinan politik sebagai 

salah satu konsep penting dari teori konstruktivisme dalam hubungan 

internasional.  

Pada Bab III, yaitu bab metodologi penelitian akan menggunakan 

penelitian kualitatif dengan format deskriptif menggunakan metode analisis 

wacana. Sumber yang dikumpulkan berupa dokumen pidato dan wawancara 

kenegaraan Aung San Suu Kyi, buku, jurnal, artikel. Pengolahan data akan 

dijelaskan secara terperinci dan penyajian hasil dalam bentuk naratif.  

Selanjutnya, pada Bab IV akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang 

mendasari sikap Aung San Suu Kyi, dilihat dari wacana yang terbentuk lewat 

berbagai sumber. Pada bagian ini, pemetaan hasil pengolahan data dan  narasi 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian akan diberikan. Teori dan 

konsep yang disebutkan dalam Bab II akan dipakai untuk menganalisis 
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kepemimpinan politik Aung San Suu Kyi. Pembahasannya akan dimulai dari 

sejarah konflik, status kewarganegaraan Rohingya, pengalaman hidup dan 

politiknya, serta relasi dengan mayoritas Burman, militer, dan Konstitusi 2008. 

Semua ini akan membentuk ide yang kemudian terlihat dari sikap. Selanjutnya, 

sikap ini akan berdampak terhadap penanganan konflik di masa mendatang.  

Bab V akan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis 

wacana kritis yang dilakukan pada bab sebelumnya. Pada bagian ini akan 

diberikan ruang atau celah penelitian bagi peneliti selanjutnya untuk menjawab 

bagian yang belum sempat terjamah dalam penelitian ini.  

 




