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BAB III 

DAW AUNG SAN SUU KYI DALAM KRISIS KEMANUSIAAN 

ROHINGYA YANG MENIMBULKAN PARADOKS NOBEL 

PERDAMAIAN INTERNASIONAL  

 

 Dalam penelitian ini berfokus kepada bagaimana paradoks nobel 

perdamaian internasional yang diperoleh Aung San Suu Kyi dalam krisis 

kemanusiaan Rohingya dapat terjadi. Ketika dihadapkan dalam krisis kemanusiaan 

Rohingya, Aung San Suu Kyi memilih untuk tidak bertindak responsif sesuai 

dengan peraihan nobel perdamaian internasionalnya. Namun Aung San Suu Kyi 

memilih keputusan untuk bersikap pasif dan seolah-olah tidak terjadi pelanggaran 

HAM di negaranya. Perubahan rezim dari militer ke demokrasi melalui 

kepemimpinan Aung San Suu Kyi tidak membuat etnis Rohingya dapat tidur 

dengan nyaman. Malah pengungsi etnis Rohingya makin bertambah dan berpuncak 

jumlahnya pada tahun 2017. Melalui metode pengambilan keputusan yang 

dipopulerkan Allison, dapat mengungkapkan fenomena paradoks melalui 

penjelasan dari metode aktor rasional.  

3.1 Daw Aung San Suu Kyi  Sebagai Pemimpin Informal Myanmar 

 Setelah 24 tahun kemudian diterimanya nobel perdamian internasional, 

Aung San Suu Kyi melalui NLD (National League of Democracy) berhasil 

memenangkan pemilu yang diselenggarakan Myanmar di tahun 2015 (Barany, 

2018:6). Kemenangan partai NLD membawa titik balik kepada Myanmar untuk 

menjalankan sistem demokrasi. Kepemimpinan Aung San Suu Kyi di partai NLD 

menjadikannya orang yang paling tinggi kekuasaanya. Pengaruh yang diberikan 

oleh Aung San Suu Kyi sangat kuat, terbukti dari kemenangan besar yang diraih 

NLD dengan memenangkan suara mayoritas masyarakat Myanmar.  

 Tetapi masa transisi menuju demokrasi tidak mengurungkan niat para 

jajaran militer untuk bisa mempertahankan kuasanya. Dari awal kemunculan Aung 

San Suu Kyi di Myanmar, militer selalu berusaha untuk mencegahnya untuk 

melakukan usaha penegakan demokrasi. Salah satu upaya yang paling jelas disorot 

adalah mengenai aksi penahanan Aung San Suu Kyi.  Alasan penahannya karena 
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Upper House Lower House 

Aung San Suu Kyi dituduh mencoba memecah belah militer dan berusaha melawan 

rezim Jenderal Ne win (Pederson, 2016:496). Ketika ditahun 2010, Myanmar 

hendak mengadakan pemilu, junta militer yang masi menguasai Myanmar 

menetapkan syarat-syarat yang nantinya akan menguntungkan militer dan 

mengurangi kekuatan NLD, yaitu: 

1. Mereka yang pernah dijatuhi hukuman pidana tidak dapat ikut ambil bagian, 

sehingga aktivis yang pernah dipenjara yang jumlahnya ribuan tidak dapat ikut. 

2. Anggota lembaga keagamaan tidak dapat ikut serta, akibatnya para biksu yang 

jumlahnya banyak dan cenderung mendukung demokrasi tidak dapat ikut memilih 

(Pederson, 2016:493). 

 Karena syarat tersebut, NLD tidak jadi maju ke pemilu tahun 2010. NLD 

memilih untuk mundur daripada harus memenuhi syarat tersebut. Kemudian 

pemilihan umum kembali diadakan pada tahunn 2015, NLD meraih kemenangan 

mutlak. Angka  perolehan kemenangan partai NLD dapat dirujuk dalam tabel 3.1, 

yaitu:   

 

 

 

 Dari tabel 3.1 diatas, total kursi yang diperebutkan dalam Upper House 

adalah sebanyak 224, sedangkan Lower House 440. Karena merujuk pada konstitusi 

2008, militer masing-masing diberikan secara mutlak sebanyak 25% dari jumlah 

kursi yang telah disediakan. Masing-masing dari militer memliki kursi sebanyak 56 

dari Upper House sedangkan Lower House sebanyak 110 kursi. Konstitusi 2008 

menyebabkan pula Aung San Suu Kyi tidak dapat menjadi presiden Myanmar, yaitu 

yang terletak pada pasal 59f mengenai pelarangan pencalonan presiden yang 

memiliki anggota keluarga dengan kewarganegaraan asing (Constitution The 

USDP 11 

NLD 135 

Militer 56 

Yang lainnya 22 

USDP 30 

NLD 225 

Militer 110 

Yang lainnya 38 

Sumber: Myanmar Election Commison dalam BBC, 2015 

Tabel 3. 1 Perolehan Suara Pemilu 2015 

2015 
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Republic Of The Union Of Myanmar 2008:19). Disaat itu Aung San Suu Kyi 

menghadapi fakta bahwa memiliki suami yang bernama Michael Aris dan anak-

anaknya yang berkebangsaan Inggris.  

 Kemudian, ditambah pasal 436 yang mengatur mengenai kewajiban 

pemenuhan suara lebih dari 75% untuk mengubah konstitusi (Constitution The 

Republic Of The Union Of Myanmar, 2008:173). Sehingga untuk  

mengamandemen konstitusi tersebut menjadi hal yang sulit,  dengan merujuk pasal 

436. Militer memiliki jumlah 25% dalam kursi parlemen sehingga otomatis militer 

memiliki hak veto untuk menolak pengubahan konstitusi. Konstitusi tersebut 

sengaja sebelumnya dibuat oleh rezim militer untuk menghambat Aung San Suu 

Kyi menjadi presiden negara Myanmar dan membuat kuasa militer akan berjalan 

terus-menerus (Barany, 2018:6).  

 Walaupun Aung San Suu Kyi  tidak dapat menjadi presiden namun dirinya 

menjabat sebagai “state counselor” dan menteri luar negeri (Barany, 2018:6).  

Jabatan state counselor tersebut, membuatnya mampu mengambil keputusan 

melalui presiden yang telah ditunjuknya. Htin Kyaw merupakan orang kepercayaan 

Aung San Suu Kyi yang ditunjuk menjadi presiden Myanmar ditahun 2016 

(Barany, 2018:7). Sehingga dapat diketahui disini, presiden resmi Myanmar 

dijadikan perantara untuk mengambil keputusan. Aung San Suu Kyi juga 

menegaskan apabila dirinya memiliki posisi diatas dari Htin Kyaw melalui 

pernyataan “Apabila kami menang, dan NLD memerintah negara, saya akan berada 

dia atas posisi presiden” (CNN, 2015).   

 Ketika melihat dari sisi masyarakat Myanmar, mereka sudah jatuh hati 

kepada Aung San Suu Kyi dalam perjuangannya membawa perubahan bagi negara. 

Myanmar adalah negara dengan berbagai macam etnis, pada tahun 2019 jumlah 

penduduk paling besar berasal dari etnis Burma sebesar 68%, kemudian Shan 10%, 

Kayin 7%, Rakhine 4%, sisanya merupakan etnis-etnis yang berjumlah sedikit 

(World Population Review, 2019). Dukungan yang besar kepada Aung San Suu Kyi 

didapatkannya berasal dari etnis Burma. Namun, Aung San Suu Kyi tidak hanya 

didukung oleh mayoritas penduduk yang berasal dari etnis Burma, namun etnis lain 

di Myanmar seperti Kachin pun ikut mendukungnya. Seorang ketua kelompok dari 
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etnis Kachin menyatakan “Kita mengetahui Aung San Suu Kyi yang seorang diri 

tidak dapat melenyapkan monster ini (militer), Itulah mengapa kita berdoa 

untuknya dan tetap mencintainya” (Samuels, 2018:27). Kepercayaan menjadi kunci 

pemimpin informal dapat bertahan pada posisinya (Kartini dan Kartono, 2016:11). 

Hal itu sesuai dengan apa yang terjadi pada Aung San Suu Kyi. Masyarakat 

Myanmar mempercayai bahwa Aung San Suu Kyi adalah sosok yang mampu 

memimpin Myanmar. Bahkan ketika dunia internasional mengutuk tindakan Aung 

San Suu Kyi karena terus menerus diam pada krisis kemanusiaan Rohingya, muncul 

gerakan dari masyarakat lokal dengan turun ke jalanan untuk melakukan dukungan 

kepada Aung San Suu Kyi. Ditambah, selain dengan turun ke jalan, masyarakat 

Myanmar berinisiatif melakukan dukungan melalui media sosial. Antusias 

dukungan masyarakat Myanmar dapat dilihat dalam gambar 3.1: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Aksi diatas merupakan dukungan masyarakat Myanmar dilakukan di 

Yangon, mantan ibukota Myanmar. Di jalanan mereka menggunakan stiker yang 

ditempel di pipi mereka  bertuliskan “We Stand With Daw Aung San Suu Kyi” 

beserta membawa balon merah lambang dari partai NLD. Orang-orang sudah 

sangat percaya kepada Aung San Suu Kyi, berita negatif mengenai pemimpin 

mereka dengan tegas disangkal. Mereka berkumpul di Yangon tersebut 

Gambar 3.1 Gerakan mendukung Aung San Suu Kyi yang dilakukan 

dijalanan  

Sumber: Guardian, 2017 
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menganggap dunia luar terlalu berprasangka buruk terhadap Aung San Suu Kyi atas 

perilakunya kepada etnis Rohingya. Salah satu pendukung yang diwawancarai 

mengatakan “Dunia penuh dengan berita bohong dan banyak rumor menyebar” 

(The Guardian, 2017). 

 Media sosial menjadi cara lainnya untuk mendukung Aung San Suu Kyi. 

Melalui platform facebook diketahui banyak jumlah pendukung pemimpin 

demokrasi Myanmar, gerakan di facebook kemudian gencar dilakukan pada tahun 

2017, ketika terjadi puncak kekerasan yang diterima oleh etnis Rohingya. 

Dukungan selalu diberikan kepada Aung San Suu Kyi oleh masyarakat Myanmar. 

Seluruh lapisan yang tidak mengenal usia terlibat dalam kampanye dukungan 

melalui media sosial tersebut. Para muda-mudi Myanmar terutama, dengan cepat 

mengganti foto profil mereka di media sosial dengan kampanye “We stand with you 

Daw Aung San Suu Kyi”.  

 Dukungan melalui media sosial dilakukan untuk makin mempengaruhi 

pemikiran orang banyak, karena sekarang jaman telah berubah dengan kemajuan 

teknologi. Dua rentetan peristiwa tersebut membuktikan apabila mayoritas 

masyarakat Myanmar  percaya dan mendukung Aung San Suu Kyi dalam 

menghadapi krisis kemanusiaan Rohingya. Menurut Soekanto, terdapat dua jenis 

pemimpin yaitu formal dan informal (Soekanto, 2001:318). Sehingga sesuai dengan 

ciri-ciri yang telah dipaparkan, Aung San Suu Kyi termasuk kedalam pemimpin 

informal Myanmar.  

 Walaupun posisinya terbatas sebagai pemimpin informal Myanmar, Aung 

San Suu Kyi tetap memiliki kuasa sebagai pemimpin. Keputusan yang diambil 

adalah yang menurutnya paling efektif, namun Aung San Suu Kyi harus 

memperhatikan segala resiko-resiko yang muncul pada setiap keputusan yang 

dipilihnya.  
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3.2  Model Pengambilan Keputusan Aktor Rasional oleh Daw Aung San Suu 

Kyi   

 Aung San Suu Kyi memutuskan bersikap pasif dengan tidak membela hak-

hak minoritas etnis Rohingya dan mengabaikan ikon nobel perdamaian 

internasional yang melekat pada dirinya. Untuk menjawab fenomena tersebut  maka 

dianalisis menggunakan model pengambilan keputusan oleh Allison. Menurut 

Allison, terdapat 3 model pengambilan keputusan salah satunya model aktor 

rasional yang menuntut individu atau kelompok memaksimalkan keuntungan. 

Aung San Suu Kyi dianggap sebagai state actor dalam pengambilan keputusan 

yang memaksimalkan keuntungan dari keputusan telah diambil dari alternatif 

pilihan yang dapat dilakukan.  

 Model aktor rasional memiliki empat komponen utama yaitu tujuan, 

alternatif pilihan, dan konsekuensi serta keputusan pilihan (Allison, 1971:694). 

Namun yang pertama dilakukan adalah identifikasi permasalah yang terjadi. Etnis 

Rohingya merupakan etnis yang tidak diakui oleh pemerintah Myanmar. 

Probabilitas etnis Rohingya menjadi warga negara Myanmar hilang ketika 

diresmikannya undang-undang kewargannegaraan tahun 1982 mengenai 

Citizenship Law Myanmar.  Diskriminasi dilakukan oleh pemerintah Myanmar 

memunculkan pemberontak dari etnis Rohingya yang dianggap pemerintah sebagai 

teroris yang mengacam keamanan negara. Namun tidak semua etnis Rohingya 

merupakan pemberontak yang biasa disebut sebagai ARSA. Tetapi sayangnya 

masyarakat Myanmar terlanjur memberi stigma negatif apabila etnis Rohingya 

adalah teroris. Terbukti dari salah satu pernyatan Kyaw Soe yang merupakan warga 

buddhis yang tinggal di Inn Din “Saya tidak berpikir apabila warga muslim akan 

kembali, karena tidak ada yang menginginkan teroris itu kembali” (The Guardian, 

2018).  

 Permasalahan konflik Rohingya memuncak di tahun 2017 karena adanya 

clearance operation yang dilakukan oleh militer Myanmar yang bertujuan untuk 

membasmi para pemberontak. Faktanya yang terjadi dilapangan malah masyarakat 

sipil etnis Rohingya menjadi korban kebrutalan militer. Indikasi terjadi kejahatan 

terhadap kemanusian telah ditetapkan oleh PBB di Rakhine (UN News, 2018). 

Krisis tidak dapat dihindari yang ditandai dengan pengungsi melunjak pada  tahun 
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2017 sekitar 723.000 (UNHCR, 2018). Permasalahan yang sudah menjadi 

perbincangan internasional kemudian menyoroti Aung San Suu Kyi sebagai 

pemimpin Myanmar yang memiliki gelar sebagai peraih nobel perdamaian 

internasional. 

 Aung San Suu Kyi resmi menjadi pemimpin Myanmar setelah kemenangan 

mutlak partainya yaitu NLD dalam pemilu tahun 2015. Posisinya Aung San Suu 

Kyi bukanlah sebagai seorang presiden, namun sebagai state counsellour. 

Walaupun mengalami kendala dirinya menegaskan apabila posisinya akan berada 

diatas presiden. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Euronews, Aung San Suu 

Kyi mengatakan “Saya akan berada diatas presiden dan semua keputusan akan 

berada di tangan saya” (Suu Kyi, 2015). Posisinya sebagai presiden terhalang oleh 

konstitusi Myanmar tahun 2008 yang dibuat oleh militer.  

Myanmar yang lebih dari 20 tahun menjalani rezim militer, dibawah 

pemerintahannya menjalani proses demokratisasi. Menurut indeks demokrasi, 

tahun 2015 dan 2016 Myanmar termasuk kedalam hybrid regime dimana terjadi 

instabilitas politik (The Economic Intelligence, 2017). Proses demokratisasi 

Myanmar yang baru berusia seumur jagung membuat negara ini masih rawan. 

Sehingga kepentingan stabilisasi politik menjadi hal mutlak bagi Aung San Suu 

Kyi. Dalam wawancara yang dilakukan oleh BBC, Aung San Suu Kyi mengatakan 

apabila dirinya fokus kepada upaya peace process diantara pemerintah sipil, militer 

dan kelompok etnis yang di Myanmar. Selain itu tercatat dalam wawancara apabila 

mengamandemen konstitusi menjadi salah satu tujuannya yang lain karena 

kekuatan yang dimilikinya menjadi terbatas atas kehadiran militer yang memiliki 

kursi sebanyak 25% di parlemen (BBC, 2017).  

 Permasalahan konflik ternyata tidak hanya dijumpai pada etnis Rohingya 

yang tidak diakui  oleh pemerintah Myanmar. Tercatat, etnis-etnis minoritas yang 

diakui memiliki daftar sejarah konflik dengan pemerintah karena kebanyakan dari 

mereka meminta kemerdekaan dari negara Myanmar. Seperti pada tujuannya tadi 

Aung San Suu Kyi kemudian berusaha menciptakan stabilitas politik dengan 

berusaha untuk menciptakan upaya peace process hingga saat ini. Bersamaan 

dengan terjadinya konflik Rohingya, negara bagian Myanmar lainnya juga 
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mengalami pergolakan bagian Timur-Utara yaitu wilayah Kachin (Aljazeera, 

2018). Satu tantangan besar yang dihadapi oleh negara Myanmar adalah tiap etnis 

mereka memiliki tentaranya sendiri-sendiri. Beberapa armed group etnis minoritas 

Myanmar dapat dilihat dalam gambar 3.2 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 3.2 diatas, menunjukan apabila hampir setiap etnis di Myanmar 

memiliki tentaranya sendiri-sendiri. Tentara paling banyak dari etnis minoritas 

adalah Waa yang memiliki kekuatan 25.000 personil disusul oleh etnis Kachin yang 

hingga saat ini masih bersitegang dengan militer. Kondisi domestik Myanmar yaitu 

dengan konflik etnisnya memang dibilang masih cukup panas. Tentara-tentara etnis 

tersebut sering berseberangan dengan militer Myanmar yang menyebabkan 

gesekan-gesekan penghalang persatuan negara. Untuk menciptakan perdamaian 

dalam ranah domestik Myanmar, Aung San Suu Kyi meneruskan perjanjian yang 

diprakarsai oleh ayahnya yaitu Panglong Agreement. Panglong Agreement adalah 

perjanjian genjatan senjata diantara etnis-etnis minoritas Myanmar (Tempo, 2017). 

Upaya penciptaan situasi domestik yang damai menjadi stand out point Aung San 

Suu Kyi ketika memerintah Myanmar. Tetapi sayangnya Panglong Agreement 

hanya ditujukan bagi etnis-etnis yang diakui Myanmar, tidak termasuk Rohingya. 

Sumber: Ball and Farelly, 2011 Dalam Paramita, 2014 

Gambar 3.2 Daftar armed group etnis minoritas Myanmar 



38 
  

 Semenjak sebelum menjadi pemimpin Myanmar, bahkan Aung San Suu Kyi 

telah menunjukan minatnya pada perdamaian. Upayanya untuk membawa 

Myanmar kepada rezim demokrasi dengan melakukan gerakan non-violent struggle 

menjadi bukti nyata lainnya. Rasa nasionalisme yang tinggi hasil turunan ayahnya, 

yang merupakan seorang pahlawan Myanmar membuat Aung San Suu Kyi 

memiliki kepentingan untuk memperbaiki stabilitas politik di Myanmar. Kemudian 

dalam wawancara pada salah satu media internasional terkait krisis kemanusiaan 

Rohingya, Aung San Suu Kyi mengatakan: "If I were to take sides in the situation 

in the Rakhine ... It would create more animosity between the two communities. 

Violence has been committed on both sides.” (Asian Nikkei, 2018).  Dari kata-

katanya tersebut, Aung San Suu Kyi ingin menciptakan situasi yang kondusif 

dengan tidak memperparah tensi ketegangan konflik yang ada. Aung San Suu Kyi 

tidak menginginkan kemarahan makin tercipta diantara dua pihak yang nantinya 

malah korban lebih banyak berjatuhan. 

 Dalam model aktor rasional, muncul beberapa pilihan dalam pengambilan 

keputusan. Berhubungan dengan krisis kemanusiaan Rohingya, Aung San Suu Kyi 

yang merupakan seorang peraih nobel perdamaian internasional dapat mengambil 

keputusan untuk mengambil sikap yang responsif dengan menegakan hak-hak 

minoritas kepada etnis Rohingya sesuai dengan ikon perdamaian yang melekat 

kepadanya atau sebaliknya dengan bersikap pasif dengan mengabaikan hak-hak 

minoritas Rohingya. Pada akhirnya keputusan yang dipilih Aung San Suu Kyi 

adalah bersikap pasif dalam menghadapi krisis kemanusiaan ini. Pemilihan 

keputusan tersebut mengundang pertanyaan banyak masyarakat internasional 

karena Aung San Suu Kyi tidak menampilkan tindakan masif untuk melindungi 

etnis Rohingya dalam krisis yang terjadi. Padahal dunia internasional sudah 

berharap dengan ikon yang melekat pada dirinya, kemudian Aung San Suu Kyi 

akan menegakan hak-hak minoritas etnis Rohingya. 

Keputusan yang diambilnya menjadi sebuah paradoks mengingat perolehan 

nobel perdamaian internasional yang diterimanya. Mau tidak mau melihat fakta 

yang terjadi, keputusan tersebut lah yang dipilih Aung San Suu Kyi. Dunia 

internasional melihat keputusannya sebagai tindakan terkutuk, namun dalam model 

aktor rasional fenomena paradoks nobel perdamaian Aung San Suu Kyi merupakan 
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peristiwa yang masuk akal dalam karena pasti Aung San Suu Kyi dalam memilih 

keputusan tersebut sudah matang dan memaksimalkan keuntungan yang ada 

sehingga tujuannya dapat tercapai.  

 Perhitungan cost dan benefit merupakan aspek utama individu yang menjadi 

aktor menentukan keputusan. Ketika Aung San Suu Kyi membela hak-hak 

minoritas etnis Rohingya, benefit yang muncul akan lebih kecil daripada cost yang 

diterima. Awalnya dapat dianalisis benefit yang akan diterima Aung San Suu Kyi 

ketika bersikap responsif kepada etnis Rohingya adalah mendapat pujian 

internasional. Sama seperti ketika mendapatkan nobel perdamaian, Aung San Suu 

Kyi akan dipuja-puja masyarakat internasional. Reputasi Aung San Suu Kyi juga 

akan makin bersinar sebagai penegak HAM. Ditambah Myanmar yang dulunya 

dikenal sebagai negara otoriter akan berhasil memperbaiki reputasi di dunia 

internasional. Namun dari aspek domestik ketika didalami lebih lanjut tidak ada 

benefit yang diperoleh dan ternyata cost malah banyak muncul.  

Ketika Aung San Suu Kyi menegakan hak-hak minoritas etnis Rohingya 

cost menjadi lebih besar karena akan menganggu tujuan Aung San Suu Kyi untuk 

menciptakan stabilitas politik nasional. Sebagaimana yang diketahui lebih dari 65% 

penduduk Myanmar merupakan penduduk beragama budha yang sensitif dengan 

masyarakat muslim. Kebencian masyarakat buddhis kepada Rohingya terjadi akibat 

adanya historical hatred. Menurut sejarah  etnis Rohingya dahulu mendukung 

Inggris dalam rangka merebut kembali Myanmar dari Jepang, berkebalikan dengan 

mayoritas etnis Burma yang mendukung Jepang untuk mencapai kemerdekaan 

Myanmar. Ketika Inggris menjajah Myanmar, etnis buddhis merasa terancam 

dengan keberadaan etnis Rohingya yang mendapatkan hak-hak khusus dari Inggris, 

sedangkan warga asli Myanmar yaitu etnis Burma diperlakukan dengan tidak 

hormat (Paderson, 2016: 102). Etnis Rohingya dianggap sebagai etnis yang dibawa 

masuk oleh Inggris, padahal menurut sejarah jejak keberadaan mereka di Rakhine 

ada sebelum Inggris menguasai Myanmar. Namun tetap saja para buddhis tidak mau 

mengakuinya sebagai salah satu etnis resmi Myanmar. Kebencian tersebut, 

berlanjut hingga sekarang yang menyebabkan masyarakat Myanmar tidak mau 

menganggap etnis Rohingya bagian dari negara Myanmar.  
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 Kekacuan dalam negeri bisa terjadi apabila Aung San Suu Kyi memilih 

opsi tersebut. Ditambah ditemukan fakta selama berabad-abad biksu memiliki 

otoritas moral tertinggi di Myanmar, komunitas religiusnya menjadi satu-satunya 

organisasi sipil yang hampir menyamai anggota militer (Paderson, 2016:396). Di 

Myanmar terdapat kekuatan biksu radikal yang dapat saja mengadakan protes dan 

malah akan menambah keributan domestik. Biksu yang memiliki kekuatan besar di 

Myanmar bernama Ashin Wiranthu yang memiliki kelompok bernama Ma Ba Tha. 

Kelompok ini memiliki masa yang cukup banyak di Myanmar, kekuatan kelompok 

Ma Ba Tha berada di pelosok-pelosok desa dan otoritas vihara tidak bisa 

diremehkan. Kelompok tersebut memiliki markas di Mandalay, Myanmar. 

Pengikutnya mayoritas adalah wanita (Tirto.id, 2019).  

Kemudian perlu diingat tahun 2020 adalah tahun pesta demokrasi di 

Myanmar yaitu adanya pemihan umum.  Pemilu pada periode berikutnya menjadi 

hal yang diperhatikan Aung San Suu Kyi. mengurangi suara dari Aung San Suu Kyi 

apabila dirinya malah membela hak-hak etnis Rohingya. Ketidakpuasan dalam 

tindakan Aung San Suu Kyi dapat membuat berkurangnya pendukung memilih 

partainya untuk memenangkan pemilu berikutnya. Partai NLD adalah kendaraan 

Aung San Suu Kyi untuk dapat memimpin Myanmar, karena pemilihan pemimpin 

dengan sistem yang tidak langsung yang berasal dari rapat parlemen. Sehingga 

kemenangan partai Aung San Suu Kyi menjadi kunci dirinya dapat menjadi seorang 

leader di Myanmar dan mewujudkan tujuannya untuk menjaga stabilitas politik 

disana.  

Sedangkan dari militer yang memiliki pengaruh besar di Myanmar juga 

pasti tidak akan diam ketika Aung San Suu Kyi mengambil tindakan membela etnis 

Rohingya. Militer adalah pihak yang tidak senang dengan etnis 

Rohingya, warisan xenophobic yang diturunkan dari Ne Win membuat militer 

berupaya untuk menyingkirkan etnis Rohingya (New York Times, 2017).  

Perpecahan dalam pemerintah akan timbul, padahal Aung San Suu Kyi 

menginginkan adanya rekonsialiasi dalam pemerintahan Myanmar. Upaya Sharing 

power dilakukan agar terciptanya stabilitas politik Myanmar (Truiycle, 2018). 

Dengan Aung San Suu Kyi yang bertindak secara keras melawan keinginan dari 
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militer maka upaya sharing power dapat gagal, karena Aung San Suu Kyi dianggap 

bertindak berat sebelah ke etnis Rohingya. 

Opsi pemilihan keputusan berikutnya adalah dengan bersikap pasif  atau 

diam terhadap kasus krisis kemanusiaan Rohingya di Rakhine. Opsi tersebut 

membuat Aung San Suu Kyi menghasilkan perilakunya yang bertentangan dengan 

ikon pejuang HAM. Melalui juru bicara Aung San Suu Kyi memberikan pernyataan 

mengejutkan yaitu, “Membantu minoritas seperti etnis Rohingya adalah bukan 

prioritas kami”  (The Telegraph, 2015).  Pada akhirnya kekerasan yang terjadi di 

Rakhine masih terus berlangsung  hingga memuncak kembali lagi pada tahun 2017. 

Selama 2 tahun masa pemerintahan Aung San Suu Kyi, tidak ada kemajuan 

pembebasan penindasan etnis Rohingya, yang terjadi malah kekerasan yang 

diterima Aung San Suu Kyi menjadi parah. Pemimpin Myanmar tersebut, hanya 

diam hingga seluruh dunia hampir mengutuknya kecuali para pendukung di negara 

nya.  

 Analisis cost dan benefit dari opsi tersebut, ternyata benefit yang dihitung 

lebih banyak daripada cost yang dihasilkan. Pengambilan keputusan dengan 

memberikan bersikap pasif kepada krisis kemanusiaan Rohingya dengan jelas  

menghasilkan cost yaitu reputasi Aung San Suu Kyi sebagai penegak HAM di dunia 

internasional buruk. Kecaman dari masyarakat internasional pasti akan menghujani 

Aung San Suu Kyi. Tentunya pasti nobel perdamaian internasional Aung San Suu 

Kyi akan disorot, wacana penghargaan tersebut dicabut, meskipun belum resmi 

dicabut tetapi banyak dukungan dari masyarakat internasional untuk mencabut 

penghargaan bergengsi itu. Salah satu buktinya adalah terwujud dari petisi online 

mengenai pencabutan nobel perdamaian yang pada tahun 2016 telah ditanda 

tangani 243.318 pendukung (Suara, 2017). Salah satu masyarakat internasional 

yang merupakan wakil PBB di Yordania, Zeid Ra’ad al Hussein yang diwawancarai 

oleh BBC mengatakan “She was in a position to do something, she could have staye 

quite or even better she could have resign” (BBC, 2018). Hal tersebut menunjukan 

apabila masyarakat internasional sebenarnya mengharapkan Aung San Suu Kyi 

melakukan tindakan untuk menegakan hak-hak etnis Rohingya, namun Aung San 

Suu Kyi malah bersikap sebaliknya sehingga masyarakat internasional sudah tidak 

menganggap Aung San Suu Kyi sebagai peraih nobel perdamaian internasional 
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walaupun secara resmi nobel perdamaian internasional belum dicabut. Ditambah 

ternyata selain nobel perdamaian internasional, Aung San Suu Kyi dulu sempat 

mendapatkan penghargaan Freedom of The City of Oxford 1997. Tetapi 

penghargaan tersebut telah resmi dicabut pada tahun 2017 (CNN, 2018). Daftar 

panjang penghargaan yang berkaitan dengan HAM yang diterima Aung San Suu 

Kyi dihapuskan.  

 Sedangkan benefit yang dihasilkan dari opsi pengambilan keputusannya 

dengan bersikap pasif pada krisis kemanusiaan Rohingya muncul cukup banyak 

yang sesuai dengan tujuannya dalam menjaga stabilitas politik negara. Pertama 

adalah mayoritas pendukung Aung San Suu Kyi yang akan senang dengan 

pemilihan keputusan tersebut karena sentimen dari penduduk buddhis kepada etnis 

Rohingya. Masyarakat mayoritas Myanmar akan makin mencintai pemimpinnya 

dan Aung San Suu Kyi makin mendapatkan kepercayaan di dalam negeri. Atas 

konflik Rohingya yang sedang disoroti masyarakat internasional, mereka justru 

mendukung keputusan Aung San Suu Kyi dengan tidak memihak kepada etnis 

Rohingya. Buktinya adalah dukungan yang dikobarkan dengan slogan “We stand 

with Daw Aung San Suu Kyi” (Guardian, 2017). Dengan memuaskan para 

masyarakat buddhis Myanmar, situasi domestik akan lebih terkendali dengan 

meminimalisir kemarah penduduk buddhis.  

 Nantinya kepuasan yang dirasakan pendukung Myanmar akan berimbas 

pada pemilu tahun 2020  yang sebentar lagi berlangsung. Dengan pengambilan 

keputusan tersebut, yang diharapkan adalah suara mayoritas penduduk Myanmar 

akan memilih NLD dalam pesta demokrasi 2020. Para biksu radikal juga tidak akan 

membuat pergerakan yang mengancam perpolitikan Myanmar karena keputusan 

tersebut memang sesuai dengan keinginan mereka. Justru malah mereka akan 

semakin mendukung dan mencari masanya yang besar dari berbagai pengikutnya 

yang tersebar di seluruh pelosok Myanmar untuk memilih kembali NLD 

 Seperti yang diketahui dalam pernyataan Aung San Suu Kyi apabila dirinya 

berusaha mengubah konstitusi untuk memaksimalkan kekuatan yang ada 

ditangannya. Untuk itu dirinya harus melakukan pendekatan kepada militer. Seperti 

yang telah diketahui militer memiliki suara di parlemen sebanyak 25%. Dengan 
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melakukan pendekatan kepada militer maka tindakannya yang diam tidak 

menegakan hak-hak minoritas etnis Rohingya menjadi relevan. Hal ini diperkuat 

dengan fakta yang ada apabila t hubungan Aung San Suu Kyi dan militer makin 

akrab. Ketika di wawancarai oleh BBC, Aung San Suu Kyi bahkan mengatakan 

apabila yang dilakukan militer kepada etnis Rohingya sudah berdasarkan prosedur 

serta tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine (BBC, 2017). Kekuatan 

militer Myanmar tidak bisa hilang begitu saja pada pemerintahan Myanmar, 

sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pendekatan yang akan memakan waktu 

cukup lama untuk menghilangkan campur tangan militer pada konstitusi 

pemerintah Myanmar.  

 Apabila Aung San Suu Kyi gegabah melakukan tindakan terburu-buru 

dengan menentang militer, maka kedepannya masa depan pemerintahan Myanmar 

kembali terancam seperti pengalaman masa lalu dimana terjadi kudeta yang 

dilakukan oleh militer. Angkatan bersenjata secara sewenang-wenang telah 

memerintah Myanmar saat kudeta terjadi pada tahun 1962 akibat terjadi 

ketidakpuasan pelaksanaan pemerintahan pada era tersebut (Oxford Burma 

Alliance). Ketika militer menguasai pemerintahan Myanmar, terbentuk organisasi 

militer dengan struktur hierarkis yang sulit untuk dimusnahkan. Sehingga butuh 

proses yang bertahap dan perlahan untuk menaklukan pengaruh militer pada 

pemerintahan Myanmar.  

 Setelah menganalisis kedua pilihan tersebut, paling banyak benefit 

ditemukan pada opsi kedua yaitu bersikap pasif atau diam dalam krisis kemanusiaan 

yaitu dengan tidak memperjuangkan hak-hak minoritas etnis Rohingya. Opsi kedua 

yaitu dengan mengambil keputusan bersikap pasif pada krisis kemanusiaan 

Rohingya akan membuat tujuan Aung San Suu Kyi tercapai guna menciptakan 

stabilitas politik di Myanmar. Walaupun Aung San Suu Kyi seorang peraih nobel 

perdamaian internasional, pada dasarnya dirinya hanya merupakan politikus yang 

mengejar kepentingan negaranya. Aung San Suu Kyi mengeluarkan pernyataan, 

“Saya tidak senang dianggap sebagai sebuah simbol dan ikon. Saya merupakan 

politisi.” (CBS, 2015). Penegakan hak-hak asasi manusia di Myanmar terutama 

etnis Rohingya tidak menjadi pilihan pengambilan keputusan karena masih ada 
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tujuan penting yang harus dicapai yaitu mengenai stabilitas politik dimana 

Myanmar masih termasuk kedalam hybrid rezime yang kondisi politiknya tidak 

stabil. Selain itu cost yang dimunculkan akan lebih banyak daripada benefit yang 

akan didapatkan. Tetapi keputusan untuk bersikap pasif dalam krisis Rohingya 

dapat menjadi salah satu upaya menciptakan kedamaian di Myanmar bagi seluruh 

lapisan masyarakat termasuk Rohingya seperti yang diketahui dari pernyataan 

Aung San Suu Kyi sebelumnya yang tidak ingin membuat pihak-pihak di Myanmar 

marah dan malah memperumit keadaan. Sehingga fenomena paradoks nobel 

perdamaian internasional Aung San Suu Kyi dapat terjadi karena merupakan hasil 

dari pemilihan keputusan yang mempertimbangkan pemikiran rasional dengan 

matang serta menganalisis segala konsekuensi yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


