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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat dimana terdapat 

perbedaaan dalam berbagai bidang terutama etnis, ras, agama, ideologi, budaya. 

Keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaaan yang menunjukkan perbedaan 

yang cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat.
1
 Keragaman yang 

terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk 

berarti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis. Konsep masyarakat majemuk pertama 

kali diperkenalkan oleh Furnivall tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama 

masyarakatnya adalah berkehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara 

fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam suatu satuan politik. 

Konsep ini merujuk pada masyarakat Indonesia masa kolonial. Masyarakat Hindia-

Belanda waktu itu dalam pengelompokan komunitasnya didasarkan atas ras, etnik, 

ekonomi, dan agama.
2 

Tidak hanya dalam lingkup Indonesia saja keragaman itu hadir, dalam lingkup 

yang lebih luas, dalam lingkup Asia Tenggara juga sarat akan keanekaragaman. Asia 

Tenggara terkenal dengan keanekaragaman penghuninya. Kemajemukan 
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masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis dan agama, baik etnis atau agama asli 

negara tersebut maupun etnis atau agama pendatang. Karena itulah ada yang disebut 

dengan mayoritas dan minoritas. Setiap kelompok etnis pasti memiliki ciri khas dan 

identitas masing-masing. Adat-istiadat, tradisi, bahasa, kesenian, agama, kesamaan 

leluhur, asal-usul daerah, sejarah sosial, pakaian tradisional, atau aliran ideologi 

menjadi ciri pembeda suatu kelompok etnis dari kelompok etnis yang lainnya.
3 

Beragamnya etnis di Asia Tenggara, menyebabkan suatu kontradiksi etnis, 

maksudnya adalah terkadang perbedaan etnis bisa menciptakan persatuan, dan 

terkadang juga perbedaan etnis adalah penyebab munculnya suatu konflik. Dimana 

konflik tersebut biasanya disebabkan karena adanya pergesekan atau pertentangan 

antar-etnis, sehingga menyebabkan apa yang dinamakan konflik etnis. 

Timbulnya konflik etnis di negara-negara Asia Tenggara berhubungan erat 

dengan faktor karakter etnis yang terdapat di negara tersebut. Menurut Brown dalam 

Sartika (2012) terdapat dua karakter etnis yaitu multi-etnik dan mono-etnik. Karakter 

multi-etnik ditunjukkan dengan beragamnya etnik yang terdapat dalam suatu negara, 

dari keberagaman inilah yang menimbulkan senstifitas terhadap terjadinya gesekan di 

antara etnis yang ada. Sedangkan karakter mono-etnik ditunjukkan dengan adanya 

usaha dominasi etnis mayoritas baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun etnis 

itu sendiri untuk menjadikan identitas etnis tersebut sebagai karakter ideologi dari 
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negara tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi turning point munculnya 

nasionalisme etnis dari para etnis minoritas.
4
 

Nasib etnis minoritas ini tidak selalu mendapatkan perlakukan yang baik di 

wilayah negara yang didudukinya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sering 

dialami oleh etnis minoritas ini. Mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), 

menurut C.De Rover, bahwa pelanggaran HAM merupakan setiap tindakan yang 

salah secara internasional yang dilakukan oleh suatu negara, dan dapat menimbulkan 

pertanggungjawaban internasional kepada negara tersebut. Tindakan salah menurut 

internasional dianggap ada jika:
5
 

1. Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian perbuatan 

dipertalikan (dipersalahkan) kepada negara berdasarkan hukum 

internasional. 

2. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar kewajiban 

internasional dari negara tersebut. 

Salah satu etnis minoritas yang tidak mendapatkan perlakuan yang baik di 

wilayah negara yang didudukinya adalah etnis Rohingya yang berada di negara 

Myanmar. Dalam tulisan ini, penulis akan berbicara mengenai konflik etnis yang 

terjadi di Myanmar, tepatnya di bagian barat Negara Bagian Rakhine, Myanmar, 

                                                           
4
 Yaya Siti Sarhieyah. “Konflik Etnis di Asia Tenggara”, paper dipublikasikan 22 November 2015, 
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antara Etnis Arakan/Rakhine yang mayoritas beragama Budha dengan Etnis 

Rohingya yang mayoritas beragama Islam. Puncak dari konflik tersebut terjadi pada 

8-12 Juni 2012. 
6
  

Konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine sebenarnya sudah 

berlangsung sejak lama. Tetapi kerusuhan yang terjadi Juni 2012 lalu, menyita 

perhatian dunia internasional. Penyebab konflik itu sendiri tak begitu jelas. Namun, 

beberapa sumber menyebutkan bahwa kerusuhan itu merupakan buntut salah satu 

peristiwa perampokan dan pemerkosaan terhadap perempuan Rakhine bernama Ma 

Thida Htwe pada 28 Mei 2012. Kepolisian Myanmar sebenarnya telah menahan dan 

memenjarakan 3 orang tersangka pelaku yang kebetulan dua di antaranya adalah etnis 

Rohingya. Namun, tindakan itu ternyata tak cukup mencegah terjadinya kerusuhan di 

negara bagian Rakhine yang terletak di bagian barat Myanmar itu. Pada tanggal 4 

Juni, terjadi penyerangan terhadap bus yang diduga ditumpangi pelaku pemerkosaan 

dan kerabatnya. Tercatat 10 orang Muslim Rohingya tewas. Sejak itu, kerusuhan 

rasial di Rakhine pun meluas,
7
 hingga memuncak pada tanggal 8 -12 Juni 2012.

  

Abdul Ghaffar (bukan nama sebenarnya), mengatakan dalam bahasa Inggris, 

berdasarkan informasi yang ia terima dari rekan-rekan Muslim di Rakhine, jumlah 

korban dari pihak Muslim Rohingya mencapai angka 2.000 orang lebih. Namun, 

jumlah korban tewas dari etnis Rakhine tak mencapai angka 100 orang. "Muslim 

                                                           
6
 Smith, Matthew. F, "The Government Could Have Stopped This: Sectarian Violence and Ensuing 

Abuses in Burma’s Arakan State", (USA: Human Right Watch, 2012), hlm. 18. 
7
 Tri Joko Waluyo, “Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar”, (Jurnal 

Transnasional Vol. 4 No. 2 Februari 2013), hlm. 838. 
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Rohingya korban terbesar," kata Abdul Ghaffar yang merupakan penduduk resmi 

Myanmar dan lahir serta tumbuh di Kota Myangdaw, Rakhine.
8
 Klarifikasi tersebut 

dilakukan karena sikap pemerintah Myanmar yang seperti menutup-nutupi jumlah 

korban yang diakibatkan oleh konflik pada Juni 2012 lalu dengan mengatakan hanya 

ada 78 orang tewas akibat konflik tersebut.
 9

 

Puncak Konflik pada juni lalu membuka mata dunia, terhadap penindasan 

yang dialami oleh etnis Rohingya atas sejarah mereka sebagai etnis Myanmar yang 

tidak diakui, bahkan oleh pemerintahannya sendiri. Pembantaian hingga pengusiran 

etnis Rohingya terjadi karena Pemerintahan negara Myanmar sejak dahulu tidak mau 

mengakui keberadaan etnis ini. Mereka menganggap bahwa etnis Rohingya bukan 

penduduk asli Myanmar, meskipun mereka telah tinggal selama beberapa generasi, 

terlebih lagi setelah disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang 

hanya mengakui kelompok etnis yang telah menetap di Myanmar sebelum tahun 

1823 di mana etnis Rohingya tidak termasuk di dalamnya.
10

 Akibat tidak diakuinya 

etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar, masyarakat etnis Rohingya 

mengalami berbagai bentuk perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek. 

Diskriminasi yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar seperti penolakan 

                                                           
8
 Muhammad Hafil, “Muslim Myanmar Ragukan Jumlah Korban Versi Pemerintah”, diakses dari 

http://www.republika.co.id/berita/internasional/tragedi-rohingya/12/08/29/m9iwmm-muslim-

myanmar-ragukan-jumlah-korban-versi-pemerintah” pada tanggal 2 April 2018 pukul 21.22  
9
 ibid 

10
 Roni Bintang, “Asia's New Boat People”, diakses dari http://www.reuters.com/news/picture/asias-

new-boat-people?articleId=USRTX1DOG8, pada tanggal 2 April 2018 pukul 19.39 
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status kewarganegaraan, kerja paksa, penyitaan properti secara sewenang-wenang, 

terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan. 

Pada dasarnya konflik etnis di Rakhine ini bukanlah konflik antara agama 

Islam dan agama Buddha, namun melihat sejarah penindasan terhadap etnis Rohingya 

yang mayoritas beragama Islam dan terjadi berulang-ulang, ditambah pemberitaan 

media yang cenderung provokatif, konflik etnis ini seakan-akan berubah haluan 

menjadi konflik agama dan memprovokasi negara-negara Islam atau negara yang 

memiliki penduduk mayoritas beragama Islam mengutuk dan mengecam 

pemerintahan Myanmar yang membiarkan konflik ini berlarut-larut dan seakan tidak 

peduli dengan etnis Rohingya.  

Meskipun konflik antar-etnis ini tidak berdampak dan merugikan secara 

langsung bagi Indonesia, karena dilihat dari letak geografis, Indonesia dan Myanmar 

bukanlah negara yang berbatasan secara langsung, baik daratan maupun lautan. 

Ditambah lagi, tidak adanya korban jiwa dari Indonesia akibat konflik tersebut. 

Tetapi pada puncak konflik tersebut yang terjadi pada interval waktu 2012-2013, 

pemerintah Indonesia menunjukkan peran aktif dalam upaya membantu penyelesaian 

konflik yang terjadi di Rakhine. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan sebuah 

penelitian terkait dengan peranan Indonesia sebagai mediator-integrator dalam 

membantu penyelesaian konflik antar-etnis yang terjadi di Rakhine dalam kurun 

waktu 2012-2017 dimana pada interval waktu tersebut terdapat transisi 
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kepemimpinan dan pemerintahan dari era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono menuju era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan, penulis tertarik 

untuk melakukan sebuah penelitian tentang Bagaimana Peran Pemerintah 

Indonesia sebagai Mediator-integrator dalam Penyelesaian Konflik Rohingya 

pada Tahun 2012-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dalam suatu penelitian, harus ditentukan terlebih dahulu tentang tujuan 

penelitian yang ingin dicapai, sebab tanpa adanya tujuan yang jelas, maka seorang 

peneliti nantinya akan mengalami kesulitan dalam penelitian, baik dari pengumpulan 

data hingga menemukan maksud dari penelitian itu sendiri. Sesuai dengan latar 

belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Indonesia menunjukkan 

peranannya sebagai mediator-integrator dengan segala upaya-upaya yang ditempuh 

dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membantu menyelesaikan Konflik 

yang ada di negara bagian Rakhine, dalam kurun waktu 2012 hingga 2017. 

1.4 Kerangka Dasar Teori    

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan adanya landasan teori. 

Landasan teori digunakan untuk membantu penulis dalam menjabarkan dan 

menjelaskan suatu permasalahan, memecahkan masalah, serta menentukan arah 
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penulisan. Oleh karena itu, untuk dapat menjawab bagaimana peran pemerintah 

Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingya pada rentang waktu tahun 2012-

2017, penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut: 

1.4.1 Teori Peran  

 Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori peran, untuk 

menjawab rumusan masalah. Peranan menurut K.J Holsti yang diterjemahkan Wawan 

Juanda dalam bukunya “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis’ yaitu;  

“Konsep peranan bisa dianggap definisi yang dikemukakan oleh para 

pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, dan 

fungsi negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan 

juga mereflesikan kecenderungan pokok, kekhawatiran, serta sikap terhadap 

lingkungan eksternal dan variable sistematik geografi dan ekonomi” 
11

 

Kemudian, dalam buku yang sama, KJ. Holsti mengemukakan bahwa ada 

paling sedikit 16 tipe peranan nasional yang merupakan komponen kebijakan luar 

negeri Negara, yaitu: 

1. Bastion of the Revolution, liberator 

Beberapa pemerintah merasa mempunyai tugas untuk mengorganisasikan atau 

memimpin berbagai gerakan revolusi di luar negeri. 

2. Regional Leader 

                                                           
11

 KJ Holsti (terj), “Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis”, (Bandung: Binacipta, 1992), 
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Tema dalam peranan ini merujuk pada tugas atau tanggung jawab khusus 

yang didasari oleh sebuah negara dalam hubungannya dengan negara-negara 

lain di kawassan yang sama. 

3. Regional Protector 

Walaupun nampaknya peran ini mengimplikasikan tanggung jawab 

kepemimpinan tertentu dalam sebuah kawasan atau issuearea, peranan ini 

menekankan pentingnya pemberian perlindungan bagi kawasan sekitarnya. 

4. Active Independent 

Tema dalam peran ini menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan 

mengenai hubungan diplomatic dengan Negara-negara lain sebanyak mungkin 

dan biasanya bertindak sebagai penengah dalam konflik antar blok. 

5. Liberation Supporter  

Tidak seperti peran Bastion of the Revolution, peran ini tidak 

mengindikasikan tanggung jawab formal untuk mengorganisasi, memimpin 

atau mendukung secara fisik gerakan kemerdekaan di luar negeri. 

6. Anti-imperialist Agent 

Di mana imperialisme dilihat sebagai ancaman serius, banyak Negara 

memandang dirinya sebagai „agen‟ dalam perjuangan melawan imperialisme. 

7. Defender of the Faith 

Beberapa pemerintah memandang kebijakan luar negerinya dalam term nilai-

nilai pelindung (tapi tidak dalam batas wilayah tertentu) dari serangan. 

8. Mediator-integrator 
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Beberapa pemerintahan kontemporer memandang dirinya mampu atau 

bertanggungjawab untuk memenuhi atau menjalankan tugas sebagai penengah 

untuk menyelesaikan masalah di negara lain. Mereka menganggap dirinya 

sebagai penyelesai masalah di kawasan regional maupun global. 

9. Regional-subsistem collaboration 

Tema peranan ini berbeda dari peran Mediator-integrator karena peran ini 

tidak menghadapi konflik yang sama. Peran ini mengindikasikan komitmen 

yang lebih jauh terhadap kerjasama dengan Negara lain untuk membangun 

masyarakat luas yang bersatu, bekerjasama, dan berintegrasi dengan unit 

politik lainnya. 

10. Developer 

Tema dalam peranan ini mengindikasikan tugas atau kewajiban tertentu untuk 

membantu Negara-negara berkembang. 

11. Bridge 

Peran ini biasanya muncul dalam bentuk yang unik, dan nampaknya tidak, 

menstimulir tindakan tertentu. 

 

12. Faithful ally 

Yang dimaksud dengan faithful ally ialah, bila pembuat kebijakan suatu 

Negara menyatakan bahwa mereka akan mendukung sekutu (fraternal ally) 

mereka dengan segala cara. Mereka tidak terlalu mengharapkan bantuan dari 

luar seperti yang mereka berikan pada pihak lain. 
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13. Independent 

Peran ini dijalankan oleh sebagian besar para pemimpin Negara di dunia. 

Mereka hanya menyatakan dalam keadaan apapun, pemerintah mereka akan 

mengejar kepentingan mereka, jika tidak mereka tidak akan bertindak atau 

menjalankan fungsi apapun dalam sistem internasional. 

14. Example (keteladanan) 

Peran ini menekankan pentingnya mempromosikan prestise dan mempunyai 

pengaruh dalam sistem internasional dengan cara menjalankan kebijakan 

dalam negeri tertentu. Ia menjadi contoh (teladan) bagi Negara-negara lain. 

15. Internal development 

Konsep peranan ini tidak merujuk pada tugas atau fungsi tertentu dalam 

sistem internasional tetapi pada kesadaran bahwa kepentingan Negara adalah 

membangun negaranya sendiri. Peran ini juga menyiratkan rendahnya 

partisipasi dalam politik internasional. 

 

16. Other role 

Peranan ini mengimplikasikan adanya sumber-sumber lain yang 

melatarbelakangi tindakan suatu Negara dalam politik luar negerinya selain 

yang telah disebutkan diatas.
12
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 K.J Holsti, “National Role Conception in the study of Foreign Policy,” International Studies 
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Disini, peranan nasional akan nampak sebagai kebijakan luar negeri suatu 

negara pada saat ia terlibat dalam suatu maslaah regional maupun internasional. 

Peranan nasional juga memiliki ciri-ciri yang mengarah pada tindakan yang lebih 

konkret. Misalnya, ketika suatu negara berperan sebagai mediator integrator, bisa 

diramalkan bahwa negara tersebut bersedia menawarkan penyelesaian masalah dan 

melakukan beberapa usaha diplomatik jika suatu konflik terjadi.
13

 

Peranan nasional juga merupakan posisi yang diambil atau dijalankan. 

Hubungan antara unit-unit nasional dalam sistem internasional tidak dapat dipahami 

hanya dengan melihat tindakan yang dilakukannya seperti pengiriman surat atau 

pernyataan perang. Pemerintah Negara menyadari hubungan mereka dengan 

lingkungan itu lebih luas dari sekedar pertimbangan kondisi tertentu yang 

mempengaruhi mereka. Perlu ada sikap atau posisi yang disebut peranan.  

Dua komponen kebijakan luar negeri yang merefleksikan pertimbangan 

tersebut ialah orientasi dan peranan. Kedua komponen ini dapat menjelaskan 

mengapa suatu Negara beserta pemerintahannya menjalin hubungan dengan dunia 

luar. Dari jalinan hubungan ini dapat terlihat prilaku dasar dan kebutuhan nasional 

yang bermain didalamnya juga kondisi eksternal yang melingkupinya. 

Orientasi, peranan, dan tujuan (Objectives) dibentuk oleh pandangan-

pandangan (Images) dalam pemikiran para pembuat kebijakan yang dinyatakan dalam 

bentuk sikap, keputusan dan aspirasi terhadap dunia luar. Tetapi kebijakan juga 
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mempunyai komponen tindakan, hal-hal yang dilakukan pemerintah suatu Negara 

kepada Negara lain dalam rangka mempengaruhi orientasi tertentu, memenuhi 

peranan tertentu, atau memperjuangkan dan mempertahankan tujuan Negara. Suatu 

tindakan pada dasarnya merupakan sebuah bentuk komunikasi yang dimaksudkan 

untuk merubah atau mempertahankan prilaku pihak yang dibutuhkan si aktor agar 

tujuannya tercapai.
14

 

Bergerak dari tipe umum output politik luar negeri (Orientasi dan peranan) ke 

yang lebih spesifik, kita harus memperhatikan kondisi eksternal dan internal suatu 

Negara yang berkaitan dengan tujuan (Objectives), keputusan (decisions), dan 

tindakan (actions). Peranan dan orientasi sendiri tidak benar-benar menentukan 

tujuan, keputusan dan tindakan. Karena ketika ada konflik antara kepentingan 

nasional yang mendesak dan kewajiban yang berasal dari peranan nasional, maka 

kepentingan nasional akan didahulukan.
15

 Peranan nasional merupakan output 

kebijakan luar negeri yang berkaitan erat dengan Negara yang terlibat dalam sebuah 

sistem atau regional affairs. Kita dapat mengartikan konsep peranan nasional sebagai 

bentuk umum dari keputusan, komitmen, peraturan dan tindakan yang sesuai bagi 

Negara mereka dan fungsi yang harus dijalankan oleh Negara mereka secara 

geografis maupun berkaitan dengan isu yang tengah berkembang.
16
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Peranan nasional dan tujuan suatu negara dalam mengambil tindakan 

merupakan hal yang saling terkait. Oleh karena itu, peranan nasional suatu negara 

dapat diidentifikasi dari tujuan negara tersebut. Dalam pokok bahasan dalam tulisan 

ini, melalui teori Peran yang dikemukakan oleh KJ. Holsti, dapat diidentifikasi bahwa 

Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan prestis dan menunjukkan diri sebagai 

negara yang mampu melakukan mediasi, melakukan pendekatan secara persuasif, dan 

menyelesaikan serta menciptakan perdamaian dalam suatu konflik yang ada di negara 

lain, dalam kasus ini dalam Konflik yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar. 

Indonesia memposisikan dirinya sebagai “mediator” dalam mengahadapi 

konflik ini. Oleh karena itu, penulis menggunakan salah satu dari 16 tipe/konsepsi 

peranan nasional yang menjadi komponen luar negeri suatu Negara menurut Holsti, 

yang menggambarkan peran Indonesia sebagai mediator atau dalam tipe peranan 

nasional yang dikemukakan Holsti dikenal dengan sebutan “mediator integrator”. 

Adapun pengertian mediator-integrator adalah sejumlah pemerintahan menganggap 

negaranya mampu atau bertanggung jawab menyelesaikan, atau memikul tanggung 

jawab khusus untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan atau mendamaikan 

konflik negara lain. Mereka memandang negaranya sebagai “tukang” dalam 

menyelesaikan masalah regional atau global.
17

 

1.4.2 Konsep Diplomasi 
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Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam pembahasan konsep peranan 

bahwa peranan nasional memberikan pedoman untuk bertindak ketika situasi tertentu 

muncul pada lingkungan internasional, maka setelah mengidentifikasi dirinya sebagai 

mediator integrator, Indonesia berusaha memberikan upaya penyelesaian konflik 

dengan menggunakan beberapa upaya diplomatik. 

Dalam lingkup hubungan internasional, diplomasi dikenal sebagai cara untuk 

menyelesaikan masalah secara damai demi mencapai kepentingan nasionalnya. 

Seperti yang dijelaskan oleh Louise Diamond: 

“Diplomacy is a peaceful political process between nation-states that seeks to 

structure, shape and manage over time a system of international relationships 

to secure nation's interest”
18

 

 Selain itu, adapula beberapa definisi tentang diplomasi yang dikemukakan 

oleh beberapa pakar, seperti yang dikemukakan Mu’in BA, Mu’in BA memberikan 

definisi diplomasi adalah mempergunakan segala kebijaksanaan dan 

kecendikiawanan dalam melaksanakan dan memelihara hubungan-hubungan yang 

resmi antara pemerintahan-pemerintahan dan negara-negara yang merdeka. Lebih 

lanjut dikemukakan beliau bahwa alat yang digunakan didalam melaksanakan 

pekerjaan diplomasi adalah perundingan dan permusyawaratan. Perundingan tersebut 

dapat dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan atau konferensi dan juga dengan 
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perantaraan surat-menyurat dan pertukaran nota.
19

 Pun juga dikemukakan oleh R.P 

Barston yang mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara 

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

dan aktor-aktor hubungan internaisonal lain berusaha untuk menyampaikan, 

mengkoordinasikan, dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih 

luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling 

menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktifitas-aktifitas lainnya yang 

terkait.
20

 

Banyaknya definisi diplomasi yang berbeda namun hampir memiliki makna 

yang sama membuat penulis menarik kesimpulan bahwa secara umum, diplomasi 

bisa juga disebut "art of negotiation", yakni seni dalam melakukan negoisasi, 

negosiasi dalam prakteknya yang dilakukan oleh diplomat guna mewakili 

kepentingan nasional negaranya. Dengan kata lain, tujuan dari diplomasi adalah 

untuk mengedepankan kepentingan negaranya, baik itu dalam rangka memajukan 

ekonomi, mengembangkan budaya dan ideologi, memperoleh persahabatan, 

meningkatkan prestis nasional dan sebagainya.
21

 

 Pelaksanaan diplomasi telah menjadi rumit karena melibatkan banyak aktor 

yang berbeda. Misalnya pada kasus politik yang rumit dan darurat, berbagai macam 
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 S.L.Roy, “Diplomasi”, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 6 



17 
 

 
 

alat atau sarana diplomasi wajib dibutuhkan dan dilaksanakan oleh aktor negara dan 

non-negara secara bersama. Oleh sebab itu, diplomat mulai menyadari bahwa multi-

track dibutuhkan dalam diplomasi.
22

 Istilah multi-track diplomacy mengacu pada 

kerangka kerja konseptual yang dirancang untuk merefleksikan bermacam aktifitas 

yang berkontribusi pada peacemaking dan peacebuilding di lingkup internasional. 

Didalamnya terdapat sembilan jalur yang mana aspek-aspek di dalamnya pasti 

memiliki suatu kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Diplomasi multi 

jalur juga merupakan perpanjangan dari jalur satu dan jalur dua.
23

 

 Jika diplomasi jalur dua dicirikan sebagai sebuah kegiatan diplomasi yang 

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

resmi, maka diplomasi jalur satu merupakan kegiatan diplomasi jalur satu merupakan 

kegiatan diplomasi yang dilakukan kepada pemerintah kepada pemerintah.
24

 

Diplomasi jalur satu mengacu pada diplomasi resmi pemerintah, dilakukan oleh 

perwakilan resmi dari otoritas negara seperti kepala negara, departemen luar negeri 

dan menteri atau departemen negara lainnya. Pengaplikasian diplomasi jalur satu 

dalam resolusi konflik, seorang diplomat bisa bertindak sebagai pihak utama untuk 
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bernegosiasi, mendukung salah satu pihak atau lebih, atau juga bisa bertindak sebagai 

pihak ketiga. 
25

 

Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan diplomasi jalur 

pertama dimana pemerintah bertindak secara penuh untuk melakukan perundingan 

sebagai pihak ketiga. Nantinya, konsep diplomasi ini diharapkan dapat menjelaskan 

upaya-upaya apa yang ditempuh pemerintah Indonesia sebagai mediator-integrator 

dalam penyelesaian konflik Rohingya pada tahun 2012-2017. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis 

penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek 

atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan 

yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau apa adanya. 

Menurut Nazir (1988:63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian, 

metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

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

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini 
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adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, 

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

antarfenomena yang diselidiki.
26

 

1.5.2 Sumber Data 

Dalam melakukan sebuah penelitian, dibutuhkan adanya sumber-

sumber data sebagai rujukan referensi dalam menentukan arah penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber literatur sebagai 

rujukan dalam melakukan penelitian, baik sumber berupa fisik maupun non-

fisik. Penulis menggunakan sumber fisik sebagai sumber data primer, sumber 

tersebut berupa buku-buku cetak keras dari berbagai penerbit, yang sebagian 

besar adalah buku yang sudah diterjemahkan. Kemudian penulis juga 

mengoptimalkan sumber-sumber non-fisik sebagai sumber data skunder, 

seperti buku elektronik, jurnal online, beberapa web portal berita, dan 

sebagainya yang ada di internet. 

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model kajian kepustakaan atau library research. Kajian kepustakaan adalah 

teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap 
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buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
27

 

1.5.4 Teknik Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 

tahapan, yaitu: (1) Pemeriksaan, dilakukan untuk memeriksa apakah data-data 

yang diperlukan sudah lengkap dan benar; (2) Pengolahan, dilakukan dengan 

memilah-milah data yang akan digunakan sesuai dengan kategorinya masing-

masing; (3) Analisa dan Interpretasi, data-data yang telah dipilah dalam 

pengolahan data kemudian dianalisa dan diinterpetadikan oleh peneliti. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah dalam penulisan, penulis membagi skripsi ini menjadi 

empat bab, dimana setiap bab nya terdapat sub-sub bab yang saling terkait. 

Dimulai dari Bab I yang mana merupakan Pendahuluan. Di Bab 1 terdiri dari 

pemaparan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kerangka dasar teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  

Di dalam kerangka dasar teori terdapat 2 sub pembahasan yang akan 

menjelaskan perincian tentang teori apa yang akan digunakan penulis dalam skripsi 

ini. Yakni dalam sub pembahasan ini penulis menggunakan teori peran dan konsep 

diplomasi. Kemudian, pada Metode Penelitian terdapat 4 sub pembahasan yang 
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terdiri dari Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik 

Analisa Data. 

Beranjak menuju Bab II mengenai gambaran umum yang akan menjelaskan 

tentang sejarah, perkembangan, dan dinamika konflik rohingya. Secara detail pada 

pembahasan Bab II ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum tentang sejarah 

etnis Rohingya, perkembangan dan dinamika konflik Rohingya, sejarah konflik 

Rohingya, pra kemerdekaan, proses dan pasca kemerdekaan, periode eksodus, hingga 

gambaran umum mengenai puncak konflik Rohingya 2012-2013. 

Kemudian masuk ke dalam Bab III, yaitu pembahasan inti permasalahan. Di dalam 

karya tulis ini akan mengangkat tentang bagaimana peran pemerintah Indonesia 

sebagai mediator integrator dalam penyelesaian konflik Rohingya pada tahun 2012-

2017. Dalam pembahasan ini, akan dibagi menjadi 2 cluster pembahasan, yaitu peran 

pemerintah Indonesia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan peran 

pemerintah Indonesia pada era pemerintahan Joko Widodo. 

Pada Bab IV sebagai penutup akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari 

keseluruhan pembahasan menurut penulis dalam karya tulis ini. Dan diakhiri dengan 

Daftar Pustaka yang memuat darimana saja sumber-sumber yang digunakan penulis 

dalam penyusunan karya tulis ini, baik itu melalui buku-buku, jurnal-jurnal, internet, 

hingga lain-lain yang berisi esai hingga pernyataan dari tokoh-tokoh penting. 


