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BAB II 

SEJARAH ETNIS ROHINGYA DAN SEGREGASI PEMERINTAH 

MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA 

 

 

2.1 Sejarah Etnis Rohingya 

Asal mula penyebutan etnis Rohingya dan bagaimana mereka bisa sampai 

ke Myanmar masih menjadi sejarah yang diperdebatkan hingga saat ini. Beberapa 

sejarawan mengatakan bahwa kata ‘Rohingya’ berawal dari bahasa arab “Rahma” 

yang berarti pengampunan.1 Kata ini merujuk pada cerita pedagang Arab yang 

terancam hukuman mati oleh Raja Arakan pada abad ke-18.2 Namun, karena 

penduduk Arakan3 kesulitan untuk mengucapkan kata “Rahma” mereka justru 

menyebut “Raham”. Kemudian kata itu berubah menjadi “Rohang” dan akhirnya 

berubah menjadi “Rohingya”. Lepas dari apakah etnis Rohingya merupakan 

sebuah etnis atau tidak,dan apakah termasuk ke dalam etnisitas Myanmar atau 

tidak, tetapi berdasarkan sejarah, etnis Rohingya merupakan komunitas migran 

dari Bangladesh yang sudah ratusan tahun tinggal di Arakan, Myanmar. Sebagai 

komunitas yang sudah lama menetap disebuah  wilayah yang kemudian menjadi 

                                                             
1 Aulia Akbar, Sejarah Masyarakat Rohingya, dalam 
http://news.okezone.com/read/2012/08/17/411/679197/sejarah-masyarakat-Rohingya, diakses pada 
27 April 2016 pukul 21.27 WIB. 
2 Bayu Azhari Ramadhani, 2014, Peran OHCHR dalam Kasus Ham Yang Terjadi Pada Rohingya 
Di Myanmar Tahun 2012, Skripsi, Jakarta: Ilmu Hubungan Internasional, UIN Syarief 
Hidayatullah, dalam 
repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27610/1/BAYU%20AZHARI%20RAMADH
ANI-FISIP.pdf, diakses pada 6 November 2016 pukul 11.06 WIB. 
3 Arakan merupakan salah satu negara bagian di Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh 
yang sekarang bernama Rakhine. 

http://news.okezone.com/read/2012/08/17/411/679197/sejarah-masyarakat-rohingya
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bagian dari negara Myanmar, seharusnya etnis Rohingya mendapatkan hak-hak 

dasar mereka, terutama status kewarganegaraan.4 

Perbedaan agama, fisik, dan bahasa di mana etnis Rohingya berbicara 

seperti bahasa Bengali dijadikan alasan oleh pemerintah Myanmar untuk tidak 

menjadikan etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Menurut Nurul 

Islam, Presiden Organisasi Nasional Rohingya Arakan yang pernah melakukan 

kampanye “Save Rohingya” bahasa dan budaya etnis Rohingya berbeda dengan 

Bengali.5 Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya adalah 

pendatang atau imigran gelap yang tidak bisa diakui sebagai warga negara.6 

Menurut pemerintah Myanmar, antara 1826 dan 1948 etnis Rohingya dibawa dari 

India oleh Inggris selama pemerintahan kolonial untuk bekerja sebagai petani di 

perkebunan di Myanmar.  

Beberapa pihak mengatakan bahwa etnis Rohingya berasal dari Bangladesh 

dan lainnya mengatakan mereka datang dari negara bagian Rakhine di tenggara 

Myanmar.7 Tidak diakuinya eksistensi etnis Rohingya saat ini berbanding terbalik 

dengan masa pemerintahan Jenderal U Nu pada tahun 1948-1962. Pada saat 

kepemimpinan U Nu ada orang dari etnis Rohingya yang masuk dalam 
                                                             
4 Tri Joko, Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar, Jurnal 
Transnasional Vol. 4 No. 2 Februari 2013, dalam 
ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1208, diakses pada 6 November 2016 pukul 15.43 
WIB. 
5 Hery Aryanto, PIARA Indonesia: Kondisi Faktual Muslim Rohingya Miyanmar, dalam 
https://indonesia4Rohingya.net/2013/09/14/menjumpai-Rohingya-di-bumi-arakan/, diakses pada 
27 April 2016 pukul 21.30 WIB. 
6 Myanmar: The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied, dalam 
https://doc.es.amnesty.org/cgi-
bin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL
%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242, diakses pada 27 April 
2016 pukul 21.31 WIB. 
7 Wisnu Dewabrata, Myanmar Masih Seperti Dulu, dalam 
http://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/Myanmar.masih.seperti.dulu, diakses 
pada 27 April 2016 pukul 21.34 WIB. 

https://www.amnesty.org/en/documents/ASA16/005/2004/en/
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242
http://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/myanmar.masih.seperti.dulu
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pemerintahan  seperti Sultan Mahmoud yang menjadi Menteri Kesehatan. Namun 

setelah kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962, pemerintah 

Myanmar tidak lagi mengakui etnis Rohingya dengan menganggap bahwa 

populasi Muslim yang tinggal di Rakhine adalah Bengali atau imigran gelap dari 

Bangladesh. 

Selanjutnya, mantan Presiden Myanmar Thein Sein (2011-2016), 

membantah telah terjadi pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya dan  

menyebut laporan tersebut adalah fabrikasi atau dibuat-buat. Thein Sein juga 

menyangkal bahwa Rohingya adalah imigran gelap dan menyebut mereka sebagai 

Bengali.8 Menurutnya, dengan menyebut Rohingya Bengali adalah diskriminatif 

dan xenophobia.9 Keyakinan pemerintah atas sejarah bahwa Rohingya bukan etnis 

Myanmar berakibat sulitnya etnis Rohingya untuk hidup di Myanmar. Terutama 

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. Sebagaimana ditegaskan oleh 

pemerintah Myanmar bahwa: 

 
“...The 1982 citizenship law defines citizen as member of ethnic 

groups that have settled in Burma before 1823, the start of British 
Colonial rule in Burma. The Rohingya do not feature among the 135 
national races listed by goverment and therefore rendered 
stateless.”10 

                                                             
8 Riyan Samutra, Agar Diakui, Rohingya Harus Ubah Nama dalam 
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141001131507-106-4932/agar-diakui-Rohingya-
harus-ubah-nama/, diakses pada 27 April 2016 pukul 21.37 WIB. 
9 Xenophobia adalah ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain, atau 
yang dianggap asing dalam http://www.artikata.com/arti-205593-xenophobia.html diakses pada 27 
April 2016 pukul 21.39 WIB. 
10 Roni Bintang, Asia's New Boat People, dalam http://www.reuters.com/news/picture/asias-new-
boat-people?articleId=USRTX1DOG8, diakses pada 27 April 2016pukul 21.43 WIB. 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141001131507-106-4932/agar-diakui-rohingya-harus-ubah-nama/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141001131507-106-4932/agar-diakui-rohingya-harus-ubah-nama/
http://www.reuters.com/news/picture/asias-new-boat-people?articleId=USRTX1DOG8
http://www.reuters.com/news/picture/asias-new-boat-people?articleId=USRTX1DOG8
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“In actual fact, although there are (135) national races living in 

Myanmar today, the so-called Rohingya people is not of them. 
Historically, there has never been a Rohingya race in Myamar...”11 
 
 

2.2 Sikap Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Rohingya 

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 status kewarganegaraan, kerja paksa, penyitaan  

properti secara sewenang-wenang, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan. 

Berbagai perlakuan diskriminatif tersebut menjadi penyebab  terjadinya eksodus12 

etnis Rohingya ke Bangladesh dan terus mendorong arus pengungsi baru ke 

negara-negara tetangga Myanmar lainnya seperti Thailand, Indonesia, Malaysia.13 

Bagian ini selanjutnya akan menguraikan berbagai sikap dan tindakan pemerintah 

Myanmar terhadap etnis Rohingya pada berbagai aspek. 

 

2.2.1 Aspek Hukum 

Permasalahan yang paling penting adalah mengenai status resmi etnis 

Rohingya di Myanmar yang berimplikasi pada kehidupan sosial mereka. Etnis 

Rohingya diperbolehkan untuk tinggal di Myanmar, namun etnis Rohingya tidak 

                                                             
11 Myanmar: The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied dalam  
https://doc.es.amnesty.org/cgi-
bin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL
%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242 diakses pada 27 April 
2016 pukul 21.45 WIB. 
12 Eksodus merupakan kegiatan meninggalkan kota secara besar-besaran, dalam 
http://brainly.co.id/tugas/1513470 diakses pada 28 april 2016 pukul 10.05 WIB. 
13 Irib Indonesia, Muslim Rohingya, Minoritas Tanpa Status, dalam 
http://indonesian.irib.ir/ranah/sosialita/item/53767-Muslim_Rohingya,_Minoritas_Tanpa_Status 
diakses pada 28 April 2016 pukul 10.10 WIB. 

https://www.amnesty.org/en/documents/ASA16/005/2004/en/
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242
http://brainly.co.id/tugas/1513470
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mendapatkan hak kewarganegaraan sebagai warga negara oleh pemerintahan 

Myanmar karena etnis Rohingya dianggap sebagai etnis Bengali yang berasal dari 

Bangladesh.14 Tidak adanya hak kewarganegaraan ini membuat etnis Rohingya 

mendapat diskriminasi, seperti pembatasan kebebasan untuk bepergian, 

pembatasan akses pendidikan, dan penyitaan  properti secara sewenang-wenang.  

 Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 diumumkan 

secara resmi tidak lama setelah datangnya etnis Rohingya secara massal pada 

tahun 1978.15 Seseorang akan diberikan kartu dengan warna yang berbeda 

berdasarkan status kewarganegaraannya yaitu, merah muda untuk full citizenship, 

biru untuk associate citizenship, dan hijau untuk naturalized citizenship.16 Status 

kewarganegaraan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:17 

1. Warga negara penuh (full citizenship) adalah penduduk yang tinggal 

di Myanmar sebelum 1823 atau lahir dari orang tua yang merupakan 

warga negara Myanmar dan harus berasal dari salah satu ras nasional 

Myamar.18 

                                                             
14 Lucy Westcott, Who Are The Rohingya and Why Are They Fleeing Myanmar?, dalam 
http://www.newsweek.com/who-are-Rohingya-and-why-are-they-fleeing-Myanmar-330728 
diakses pada 28 April 2016 pukul 10.12 WIB. 
15 Azwin Maghfuri, 2012, Dinamika Konflik Internal Etnis Rohingya dengan Pemerintah 
Myanmar 1978-2012,Paper dalam 
https://www.academia.edu/16464458/Dinamika_Konflik_Internal_Etnis_Rohingya_dengan_Peme
rintah_Myanmar_1978-2012?auto=download diakses pada 6 November 2016 pukul 14.18 WIB. 
16 Burma’s Citizenship Law, dalam http://www.refworld.org/docid/3ae6ad458.html, diakses pada 
28 April 2016 pukul 10.24 WIB. 
17 Ibid. 
18 Ada 135 ras yang diakui pemerintah Myanmar yang merupakan turunan dari kelompok etnis: 
Kachin (12 ras), Kayah (9 ras), Karen (11 ras), Chin (53 ras), Bamar (9 ras), Mon (1 ras), Rakhine 
(7 ras), Shan (33 ras). Rohingya tidak termasuk di dalamnya, selengkapnya lihat List of the 135 
tribes and ethnic group in Myanmar, dalam http://www.ananda-
travel.com/UK/myanmar_ethnic_group_uk.htm, diakses pada 7 November 2016 pukul 20.07 WIB. 

https://www.academia.edu/16464458/Dinamika_Konflik_Internal_Etnis_Rohingya_dengan_Pemerintah_Myanmar_1978-2012?auto=download
https://www.academia.edu/16464458/Dinamika_Konflik_Internal_Etnis_Rohingya_dengan_Pemerintah_Myanmar_1978-2012?auto=download
http://www.refworld.org/docid/3ae6ad458.html
http://www.ananda-travel.com/UK/myanmar_ethnic_group_uk.htm
http://www.ananda-travel.com/UK/myanmar_ethnic_group_uk.htm
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2. Warga asosiasi (associate citizenship) adalah mereka yang sudah 

memperoleh kewarganegaraan melalui Union Citizenship Act 194819 

lalu mendaftar kembali sebelum 15 Oktober 1982 pada saat adanya 

pergantian Undang-undang kewarganegaraan menjadi Burma 

Citizenship Law of 1982, permohonan tidak akan diterima jika 

melewati tanggal tersebut. 

3. Warga naturalisasi (naturalized citizenship) mengacu kepada orang-

orang yang tinggal di Myanmar sebelum 4 Januari 1948 dan 

mengajukan permohonan kewarganegaraan setelah tanggal tersebut.  

Seseorang harus bisa menunjukkan bukti yang kuat bahwa dia atau 

orangtuanya masuk dan tinggal di Myanmar sebelum kemerdekaan 

tahun 1948. Seseorang yang orangtuanya memegang salah satu dari 

tiga status kewarganegaraan Myanmar juga berhak menjadi warga 

naturalisasi.  

Lebih lanjut, pasal 44 dari undang-undang kewarganegaraan Myanmar 

menyebutkan bahwa untuk mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar, 

seseorang minimal berumur 18 tahun, mampu berbahasa nasional Myanmar 

dengan baik, mempunyai karakter baik, berakal sehat dan berasal dari ras nasional 

Myanmar.20 Namun, sulitnya memberikan bukti historis yang kuat menjadi 

penghambat etnis Rohingya untuk memperoleh status kewarganegaraan. 

Meskipun mampu melacak sejarah etnis Rohingya dari abad kedelapan, hukum 

                                                             
19 Union Citizenship Act 1948 kemudian dihapuskan dan diganti dengan Burma Citizenship Law 
of 1982 yang menjadi dasar pengaturan kewarganegaraan Myanmar. 
20 Burma Citizenship Law-UN ACT, dalam un-act.org/wp-content/uploads/2015/10/Myanmar-
citizenship-law.pdf, diakses pada 28 April 2016 pukul 12.43 WIB. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi3s-C8-sXMAhVnHaYKHRKyA9oQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fun-act.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2Fmyanmar-citizenship-law.pdf&usg=AFQjCNFdGXcPg4LsMojp7AFP4qSAmcJw9w&sig2=-yfoz0be8MXZcczBJSAVPw
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negara Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu ras nasional 

Myanmar.21 Penggolongan status kewarganegaraan tersebut seperti kasta, kategori 

pertama (full citizenship) akan memperoleh hak penuh dan kemudahan akses 

pelayanan publik, sementara kategori dua lainnya hanya menerima haknya secara 

terbatas, terutama hak-hak politik, dan akses pelayanan publik.22 Pemerintah 

Myanmar berpendapat sistem hirarkis adalah penting bagi kepentingan dan 

keamanan nasional.23 

Bagi seseorang dari etnis Rohingya yang tidak bisa memberikan bukti kuat  

garis keturunan atau sejarah kependudukan mereka seperti yang telah ditetapkan 

pada undang-undang membuat mereka tidak mepunyai hak untuk mendapatkan 

salah satu dari tiga status kewarganegaraan Myanmar. Selain itu, etnis Rohingya 

ditetapkan sebagai warga asing. Oleh karena itu, etnis Rohingya dibatasi haknya 

untuk bepergian, larangan untuk mendapat pendidikan tinggi, dan dilarang 

memegang jabatan publik.24 

Perlakuan diskriminatif tersebut mendorong Human Rights Watch25 

mendesak pemerintah Myanmar untuk mencabut Undang-Undang 

Kewarganegaraan tahun 1982 atau mengubahnya sesuai dengan rekomendasi dari 

                                                             
21 Anealla Safdar, Who Are the Rohingya, dalam  
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/10/Rohingya-151024202611276.htmldiakses 
pada 6 November 2016 pukul 00.03 WIB. 
22 Ricky Raymond, 2014, Identity, Conflict, and Statelessness in Southeast Asia. Study Case The 
Predicament of Rohingya, Thesis, Italy: Political Science and Internasional Relations, The 
University of Calabria, dalam 
https://www.academia.edu/12400413/Identity_Conflict_and_Statelessness_in_Southeast_Asia._St
udy_Case_The_Predicament_of_Rohingya, hal. 121-124, diakses pada 7 November  2016 pukul 
16.35 WIB. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Human Rights Watch adalah organisasi internasional non-pemerintah yang mengawasi 
pelaksanaan Hak Asasi Manusia di dunia, dalam https://www.hrw.org/ diakses pada 27 April 2016 
pukul 22.06 WIB. 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/10/rohingya-151024202611276.html
https://www.academia.edu/12400413/Identity_Conflict_and_Statelessness_in_Southeast_Asia._Study_Case_The_Predicament_of_Rohingya
https://www.academia.edu/12400413/Identity_Conflict_and_Statelessness_in_Southeast_Asia._Study_Case_The_Predicament_of_Rohingya
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Pelapor Khusus (Special Rapporteur) PBB26 mengenai situasi HAM di Myanmar 

dan untuk memberikan etnis Rohingya status kewarganegaraan penuh disertai 

dengan berbagai hak sebagai warga negara.27 Pelapor Khusus PBB28, Yanghee 

Lee meminta pemerintah Myanmar untuk menghapuskan persyaratan yang 

memberatkan warga negara yang bersifat diskriminatif terhadap suatu ras atau 

etnis minoritas.29 

Selain itu, United Nation High Commissioner for Refugee30 diberikan 

mandat untuk mendesak pemerintah Myanmar guna mengkaji kembali Undang-

Undang Kewarganegaraannya. UNHCR juga telah menawarkan penyediaan 

bantuan finansial, teknis, dan bantuan  lainnya untuk pemerintah Myanmar 

dengan tujuan untuk membantu penyebaran kartu kewarganegaraan. Namun, State 

Peace and Development Council31 tidak membuat kemajuan dalam mengatasi 

permasalahan hukum mengenai pengungsi etnis Rohingya, bahkan memberikan 

respon negatif terhadap tawaran UNHCR.32 

Ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 

merupakan penyebab krisisnya status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya 

                                                             
26 Selanjutnya disingkat PBB. 
27 UN Human Rights Council: Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on Myanmar, 
dalam https://www.hrw.org/news/2016/03/14/un-human-rights-council-interactive-dialogue-
special-rapporteur-Myanmar diakses pada 25 April 2016 pukul 13.21 WIB. 
28 Pelapor Khusus PBB (Special Rapporteur) adalah seseorang yang bekerja untuk mengawasi, 
menyarankan, menyelidiki dan melaporkan secara terbuka mengenai permasalahan HAM di suatu 
negara di bawah mandat PBB, dalam http://www.un.org/apps/news/html/SpecialRapporteurs.asp 
diakses pada 6 November 2016 pukul 00.18 WIB. 
29 Ibid. 
30 Selanjutnya disingkat UNHCR. 
31 State Peace and Development Council adalah nama rezim militer Myanmar. Selanjutnya 
disingkat SPDC. 
32 Janelle M. Diller, “The National Convention: an Impediment to the Restoration of Democracy” 

dalam Peter Carey (ed.), Burma: The Challenge of Change in a Divided Society. (New York: St. 
Martin’s Press) 1997, hal. 27-54, dalam https://books.google.co.id/, diakses pada 28 April 2016 
pukul 23.15 WIB. 

https://www.hrw.org/news/2016/03/14/un-human-rights-council-interactive-dialogue-special-rapporteur-Myanmar
https://www.hrw.org/news/2016/03/14/un-human-rights-council-interactive-dialogue-special-rapporteur-Myanmar
http://www.un.org/apps/news/html/SpecialRapporteurs.asp
https://books.google.co.id/books?id=hFWEDAAAQBAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=he+National+Convention:+an+Impediment+to+the+Restoration+of+Democracy&source=bl&ots=wFRalEtPiM&sig=EHt-uBj5GEpTWOI3ve5lriI6ylc&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=he%20National%20Convention%3A%20an%20Impediment%20to%20the%20Restoration%20of%20Democracy&f=false
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dengan menolak untuk memberikan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir 

dari seseorang yang dikategorikan sebagai non-warga negara Myanmar (di luar 

tiga kategori resmi kewarganegaraan  Myanmar). Untuk mendapatkan status 

kewarganegaraan, paling tidak salah satu orang tuanya harus memegang satu dari 

tiga kategori kewarganegaraan yang telah ditetapkan pemerintah Myanmar. 

Mengenai hal ini, Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar bertentangan 

dengan aturan yang ada dalam Convention on the Rights of the Child bagian ke 

tujuh milik PBB yang menyatakan bahwa seorang anak harus didaftarkan dengan 

segera setelah kelahirannya dan berhak mempunyai nama serta berhak untuk 

mendapatkan nasionalitas.33 

Selain itu, Negara harus memastikan implementasi dari hak-hak di atas 

sesuai dengan hukum negara masing-masing dan kewajiban mereka di bawah 

instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, terutama apabila anak 

tersebut dinyatakan tidak berkewarganegaraan. Padahal, pemerintah Myanmar 

telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1991 dan berkewajiban untuk 

memberikan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di Myanmar yang 

dinyatakan tidak mempunyai status kewarganegaraan. Atas dasar itu, status 

kewarganegaraan yang tidak diperoleh oleh Rohingya bertentangan dengan 

kerangka hukum internasional. 

 

 

 

                                                             
33 Child’s Rights, dalam http://www.refworld.org/docid/460bc5a62.html diakses pada 28 April 
2016 pukul 23.11 WIB. 

http://www.refworld.org/docid/460bc5a62.html
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2.2.2 Aspek Sosial dan Budaya 

2.2.2.1 Pembatasan Kebebasan Untuk Bepergian 

Pemerintah Myanmar melarang etnis Rohingya untuk bepergian dari 

negara bagian Arakan menuju daerah sekitar, maupun bepergian ke luar negeri. 

Hak mengenai kebebasan untuk berpindah sudah diatur dalam hukum 

internasional yang menyatakan bahwa seseorang yang secara sah berada dalam 

wilayah suatu negara berhak untuk bebas pindah dan tinggal di dalam suatu 

wilayah negara tertentu.34 Aturan ini tertulis di dalam Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia pasal 1335 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pasal 

12.36 

Lebih lanjut, pemerintah Myanmar mengharuskan etnisRohingya untuk 

meminta surat izin jalan dari petugas keamanan setempat agar etnis Rohingya bisa 

melewati batas kota dan negara. Izin yang sah akan memperbolehkan etnis 

Rohingya melakukan perjalanan selama maksimal 45 hari.37  Surat izin juga harus 

                                                             
34 Lawi Weng, New Travel Restriction Limit Rohingya Access to Healthcare, dalam 
http://www.irrawaddy.com/news/burma/new-travel-restrictions-limit-Rohingya-access-to-
healthcare.html diakses pada 28 April 2016 pukul 23.26 WIB. 
35 Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 
(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara. 
(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak 
kembali ke negerinya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam 
www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdfdiakses pada 25 November 2016 
pukul 14.16 WIB. 
36 Pasal 12 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, (1) Setiap orang yang secara sah berada 
dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih 
tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut. (2) Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara 
mana pun, termasuk negaranya sendiri. (3) Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun 
kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan 
ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, 
dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini. (4) Tidak seorang pun boleh 
secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri. Kovenan 
Internasional Hak Sipil dan Politik, dalam https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf 
diakses pada 6 November 2016 pukul 18.14 WIB. 
37 Burma: Act VII of 1940, Registration of Foreigners Act, 
dalamwww.refworld.org/docid/3ae6b4f118.htm, diakses pada 28 April 2016 pukul 23.27 WIB. 

http://www.irrawaddy.com/news/burma/new-travel-restrictions-limit-rohingya-access-to-healthcare.html
http://www.irrawaddy.com/news/burma/new-travel-restrictions-limit-rohingya-access-to-healthcare.html
http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf
https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf
http://www.refworld.org/docid/3ae6b4f118.htm
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diberikan kepada yang berwenang pada saat keberangkatan dan kedatangan di 

tempat tujuan. Warga Rohingya harus bermalam di sebuah desa di sekitar kota 

tujuannya, prosedur perizinan yang sama dengan memberikan surat jalan yang sah 

harus dilakukan yang selanjutnya surat tersebut diberikan kepada kepala desa asal 

dan kepala desa yang dikunjungi.  

Hukuman penjara dan denda  akan dikenakan apabila etnisRohingya 

melanggar aturan yang telah ditentukan. Etnis Rohingya terkadang terpaksa 

berhadapan dengan pejabat korup saat pembuatan dokumen ataupun surat-surat 

izin. Untuk mendapatkan surat izin, etnis Rohingya harus membayar uang suap 

kepada petugas yang berwenang, termasuk ketika akan pergi haji.38 Petugas 

disana akan menghambat etnis Rohingya untuk melaksanakan salah satu prinsip-

prinsip seseorang sebagai umat Muslim.39 Komandan militer wilayah barat 

memiliki otoritas atas siapa saja yang dapat melakukan haji.Jadi, pembatasan hak 

untuk bepergian yang ditetapkan pemerintah tersebut secara otomatis 

menghalangi etnis Rohingya untuk mendapat akses pendidikan, kesehatan dan 

pekerjaan. 

 

2.2.2.2 Pembatasan Hak untuk Menikah dan Berkeluarga 

Myanmar mengeluarkan peraturan yang mengharuskan semua orang di 

negara bagian Rakhine untuk mengajukan izin resmi sebelum memperoleh surat 

nikah terutama bagi warga Muslim di sana. Peraturan ini merupakan cara  

pemerintah untuk menekan populasi Rohingya di Myanmar. Pasangan Rohingya 
                                                             
38 Human Rights Watch Interview 23 Agustus 1999, dalam https://www.hrw.org/ diakses pada 25 
April 2016 pukul 14.42 WIB. 
39 Ibid. 

https://www.hrw.org/
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diharuskan membayar biaya tidak resmi (suap) untuk menikah yang mencapai 

100.000 kyat (US $100). Ada tambahan biaya sebesar US$100 apabila menikahi 

seseorang dari kota lain. Kebanyakan pasangan Rohingya juga sering menunggu 

hingga 2 tahun agar permohonan pernikahannya disetujui.40 

Selanjutnya, berdasarkan pasal 417 KUHAP Myanmar juga tertulis 

bahwa bagi orang-orang etnis Rohingya yang memiliki hubungan dengan orang 

lain tanpa menikah dengan persetujuan negara akan dikenakan hukuman hingga 

10 tahun penjara. Selain itu juga terdapat syarat untuk janda, duda dan orang-

orang yang sudah bercerai untuk menunggu setidaknya hingga satu tahunbila 

akan menikah lagi.41 Syarat pembuatan permohonan pernikahan bagi etnis 

Rohingya membutuhkan foto dari kedua calon mempelai yang memperlihatkan 

foto pihak laki-laki tampil dicukur bersih dari kumis dan jenggot, lalu untuk 

pihak wanita juga dilarang memakai jilbab karena dianggap menutupi wajah 

mereka. Padahal persyaratan ini tergolong memberatkan etnis Rohingya karena 

bertentangan dengan aturan dan ajaran agama Islam.42 Bagi perempuan, mereka 

harus melakukan tes kehamilan sebelum mengajukan permohonan surat 

pernikahan.  

Kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar lainnya yaitu yang 

menetapkan pembatasan keturunan hanya kepada Rohingya. Juru bicara 

pemerintahan Rakhine Win Myaing pada bulan Mei 2013 mengatakan: 

                                                             
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Alina Lindblom, Elizabeth Marsh, Tasnim Motala, Katherine Munyan, Persecution of the 
Rohingya Muslims, paper dalam  
http://www.fortifyrights.org/downloads/Yale_Persecution_of_the_Rohingya_October_2015.pdf, 
diakses pada 7 November 2016 pukul 19.06 WIB. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjEjoDrx5nQAhVERY8KHfk2DqUQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.fortifyrights.org%2Fdownloads%2FYale_Persecution_of_the_Rohingya_October_2015.pdf&usg=AFQjCNFXAWemRZDMoRKVAk1xkcd4KdiCnQ&sig2=ZunKceXCp8w8nkKds6wRjw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjEjoDrx5nQAhVERY8KHfk2DqUQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.fortifyrights.org%2Fdownloads%2FYale_Persecution_of_the_Rohingya_October_2015.pdf&usg=AFQjCNFXAWemRZDMoRKVAk1xkcd4KdiCnQ&sig2=ZunKceXCp8w8nkKds6wRjw
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“Regarding family planning, they (Rohingya) can only (have) 
two children. …The rule is only for certain groups …For 
Buddhist people, we don’t need that rule, because Buddhist 
people only have one wife. ...It’s being implemented to control 
the population growth, because it’s becoming too crowded 
there.”43 

 
Kebijakan pemerintah Myanmar yang menetapkan agar orang-orang 

Rohingya memiliki dua anak dikarenakan orang Rohingya banyak yang memiliki 

istri lebih dari satu sehingga dikhawatirkan populasi etnis Rohingya akan 

meningkat. Akibat adanya peraturan tersebut, wanita dari etnis Rohingya 

terpaksa harus melakukan aborsi. Sementara praktek aborsi di Myanmar sendiri 

tergolong perbuatan ilegal dan tidak aman. Praktek aborsi di Myanmar 

menggunakan pil atau dengan metode tongkat yang dimasukkan kedalam rahim 

dengan tujuan menggugurkan kandungan. Ratusan wanita Rohingya dirawatdi 

rumah sakit akibat komplikasi yang dihasilkan oleh aborsi yang tidak aman 

tersebut.44 Bagi perempuan yang tidak mau aborsi, mereka akan pergi ke 

Bangladesh dan melahirkan di sana lalu meninggalkan anak mereka di 

Bangladesh untuk menghindari  petugas NASAKA.45 Kebijakan-kebijakan di 

atas menunjukkan bagaimana pemerintah Myanmar berupaya menekan jumlah 

populasi etnis Rohingya dengan cara membatasi jumlah anak etnis Rohingya, 

                                                             
43 Ibid. 
44 Human Rights Watch, Burma: Revoke Two Child Policy Rohingya, dalam 
https://www.hrw.org/news/2013/05/28/burma-revoke-two-child-policy-Rohingya, diakses pada 7 
November 2016 pukul 19.14 WIB. 
45 NASAKA adalah nama pasukan pengaman perbatasan Myanmar. Dibentuk pada tahun 1992 di 
bawah komando pemerintahan junta militer, setelah adanya eksodus Rohingya. Terdiri dari lima 
agensi pemerintahan: Polisi, Military Intellegence, Lon Htein (polisi anti huru-hara), polisi adat, 
serta Departemen Imigrasi dan Tenaga Kerja, dalam 
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/16/231108/Pasukan-Perbatasan-
Myanmar-Dibubarkan diakses pada 29 April 2016 pukul 13.00 WIB. 

https://www.hrw.org/news/2013/05/28/burma-revoke-two-child-policy-rohingya
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/16/231108/Pasukan-Perbatasan-Myanmar-Dibubarkan
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/07/16/231108/Pasukan-Perbatasan-Myanmar-Dibubarkan


47 
 

terlepas mereka menikah secara resmi maupun tidak. 

 

2.2.2.3 Pembatasan Hak Untuk Beribadah 

Pemerintah Myanmar ikut andil dalam konflik rasial dan agama etnis 

Rohingya. Human Rights Watch melaporkan bahwa pemerintah mengeluarkan 

perintah agar masjid ilegal dihancurkan.46 Banyak masjid dan sekolah di Rakhine 

dan Sittwe yang dirusak serta dibakar. Pemerintah menutup masjid-masjid dan 

sekolah-sekolah Islam lalu direlokasikan menjadi kantor administrasi pemerintah 

setempat.47 Pemerintah melarang etnis Rohinya untuk memperbaiki atau 

merenovasi masjid tersebut. 

Selain itu, Human Rights Watch melaporkan bahwa aparat kepolisian dan 

militer Myanmar yang berjaga di lokasi konflik tidak segan menembaki etnis 

Rohingya.  Sebagian diantaranya juga turut menyiksa para pemuda Rohingya 

yang terlibat bentrok dengan Rakhine. Ada juga aparat yang berjaga hanya 

berdiam diri saat kelompok radikal Buddha membakar perkampungan etnis 

Rohingya. Aparat justru menembaki etnis Rohingya yang mencoba untuk 

memadamkan api.48 

Etnis Rohingya juga tidak diperkenankan melakukan ibadah pada bulan 

                                                             
46 Human Rights Watch, 1992, Burma: Rape, Forced Labor and Religious Persecution in 
Northern Arakan, http://www.hrw.org/reports/pdfs/b/burma/burma925.pdf hal. 16, diakses pada 7 
November 2016 pukul 19.20 WIB. 
47 Human Rights Watch, “All You Can Do Is Pray”: Crimes Against Humanity and Ethnic 

Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State, dalam 
https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-
cleansing-Rohingya-Muslims, diakses pada 7 November 2016 pukul 19.37 WIB. 
48 BBC, Pemerintah Akui Ada Pembakaran di Rakhine, dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/10/121028_rakhineburnout.shtml, diakses pada 7 
November 2016 pukul 20.34 WIB.  

http://www.hrw.org/reports/pdfs/b/burma/burma925.pdf
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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Ramadhan. Jika memberontak, mereka akan dihukum dan ditahan.49 Otoritas 

Myanmar  mengumumkan pada pasal 144 peraturan darurat dimana inti dari 

aturan ini adalah melarang warga Rohingya berkumpul lebih dari lima orang. Hal 

tersebut membuat Muslim Rohingya tidak dapat menunaikan salat Idul Fitri 

berjamaah dari tahun 2012 hingga 2013. Sejak tahun 2012 pemerintah Myanmar 

juga melarang kegiatan salat berjamaah. Tradisi silaturahmi ke rumah-rumah 

Muslim untuk menyempurnakan pada Hari Raya juga tidak diperbolehkan. 

Padahal peraturan darurat 144 yang dikeluarkan Myanmar adalah sebagai 

tanggapan atas situasi konflik etnis antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine yang 

terjadi pada tahun 2012. Berbeda dengan agama lain di Myanmar, di mana etnis 

Buddha tetap bisa merayakan hari raya agamanya di kuil, sementara umat Islam 

Rohingya tidak diizinkan.50 

 

2.2.2.4 Pembatasan Akses Pendidikan dan Kesehatan 

Sebelum diasingkan di kamp-kamp pengungsian, banyak etnis Rohingya 

yang bersekolah. Pelajar yang dulunya bersekolah di Rakhine ikut tersegregasi. 

Ada salah satu sekolah dasar sementara yang dibangun melalui bantuan organisasi 

internasional namun sekolah tersebut jauh dari kata layak. Salah satunya di Kota 

Sittwe, banyak ruang kelas yang tidak memiliki meja, hanya ada bangku-bangku 

kayu rendah. Bahkan, bahkan bangku-bangku tersebut  tidak bisa cukup untuk 

                                                             
49 Marieska Harya Virdani. “Sejak Juni, Masjid untuk Rohingya Dikunci, Dirusak, dan Dibakar”, 
dalam http://news.okezone.com/read/2012/08/13/411/676796/sejak-juni-masjid-untuk-Rohingya-
dikunci-dirusak-dan-dibakar, diakses pada 7 November 2016 pukul 20.10 WIB. 
50 Stevy Maradona, “Dua Tahun Berturut Muslim Rohingya Dilarang Shalat Idul Fitri” dalam, 
http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/08/09/mr9kbh-dua-tahun-berturut-
Muslim-Rohingya-dilarang-shalat-idul-fitri, diakses pada 7 November 2016 pukul 20.30 WIB. 

http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/08/09/mr9kbh-dua-tahun-berturut-muslim-rohingya-
http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/08/09/mr9kbh-dua-tahun-berturut-muslim-rohingya-
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semua murid yang datang sehingga beberapa siswa harus duduk di lantai.51Ada 

sekitar 90 anak berjejalan di dalam kelas untuk bersekolah.52 Sekolah tersebut 

hanya mempunyai tiga ruang kelas dan setiap anak hanya diperbolehkan masuk 

kelas setengah hari, karena harus bergantian pada pagi dan sore hari. Pemerintah 

Myanmar menentapkan jika pendidikan menengah ke atas hanya diperbolehkan 

untuk warga negara Myanmar. Etnis Rohingya tidak mempunyai akses ke sekolah 

perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan hak untuk bepergian 

yang menghalangi etnis Rohinggya untuk pergi ke universitas yang bertempat di 

luar Rakhine.53 

Selain adanya pembatasan dalam mendapatkan akses pendidikan, etnis 

Rohingya juga tidak mendapatkan akses kesehatan. Sejumlah badan PBB dan 

NGO telah lama beroperasi di negara bagian Rakhine utara, seperti UNHCR, 

World Food Programme54, Medecins Sans Frontieres55, dan Action Contre la 

Faim56 memberikan bantuan pangan dan medis.57 WFP membantu 152.000 orang 

                                                             
51 Joshua Carroll, Myanmar’s Rohingya Deprived of Education, dalam 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/08/myanmar-Rohingya-deprived-education-
201484105134827695.html, diakses pada 8 November 2016 pukul  15.43 WIB. 
52 Ibid. 
53 Pasal 26(2) dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 13(b) Kovenan Internasional 
Hak Ekonomi, Sosial, dan  Budaya menjamin akses pendidikan menengah, dalam 
www.komnasham.go.id diakses pada 29 April 2016pukul 13.15 WIB. 
54 Selanjutnya disingkat WFP. 
55 Medecins Sans Frontieres(Doctors Without Borders) atau Dokter Lintas Batas adalah sebuah 
sebuah organisasi kemanusiaan medis internasional independen yang memberikan bantuan darurat 
bagi masyarakat yang terkena dampak konflik bersenjata, epidemi, orang-orang yang tidak 
mendapatkan layanan kesehatan serta korban bencana alam, disebut juga Medecins Sans 
Frontieres, dalam http://www.msf.org/en/about-msf, diakses pada 29 April 2016 pukul 13.17 
WIB. 
56 Action Contre la Faim atau Action Agaist Hunger adalah organisasi kemanusiaan internasional 
yang berkomitmen untuk mengakhiri kelaparan dunia. Organisasi ini juga membantu anak-anak 
kurang gizi sambil memberikan masyarakat  akses ke air bersih dan memberikan solusi 
berkelanjutan dalam masalah kelaparan, tentang ACF dalam 
http://www.actionagainsthunger.org/about/international-network, diakses pada 8 November 2016 
pukul 17.21 WIB. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_High_Commissioner_for_Refugees
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/08/myanmar-rohingya-deprived-education-201484105134827695.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/08/myanmar-rohingya-deprived-education-201484105134827695.html
http://www.komnasham.go.id/
http://www.actionagainsthunger.org/about/international-network
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dengan berbagai layanan, termasuk pemenuhan nutrisi untuk ibu hamil, ibu 

menyusui, anak-anak di bawah lima tahun, serta orang-orang yang mengidap HIV 

dan tuberkulosis.58 

WFP mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa pemerintah 

mengizinkan kembali masuknya bantuan pangan untuk 37.000 orang di Kota 

Buthiduang, sementara 50.000 orang belum mendapat bantuan makanan di 

Maungdaw.59 Pemblokiran bantuan juga sangat berdampak pada program 

pemenuhan gizi dan klinik pengobatan. Pemerintah memaksa Doctors Without 

Borders untuk berhenti bekerja di Rakhine pada Februari 2014.60 Namun, 

kelompok itu diizinkan untuk melanjutkan pelayanan kesehatan pada awal tahun 

2015, tetapi perawatannya tidak memadai dan masih terbatas. Akibat adanya 

pembatasan hak untuk bepergian, etnis Rohingya tidak bisa bebas pergi untuk ke 

rumah sakit besar yang berada di kota Maungdaw meskipun keadaannya darurat.61 

 

2.2.3 Aspek Politik 

Hampir lima puluh tahun Myanmar dikuasai oleh junta militer yang 

menerapkan kebijakan yang opresif yaitu adanya tekanan internal dan 

pengasingan diri dari dunia internasional. Perubahan terjadi pada tahun 2011 

                                                                                                                                                                       
57 Human Rights Watch, Burma: Aid Blocked to Rakhine State, dalam 
https://www.hrw.org/news/2016/10/21/burma-aid-blocked-rakhine-state, diakses pada 8 November 
2016 pukul 17.29 WIB 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ahmad Baiquni, Begini Kondisi Kamp Muslim Rohingya di Myanmar, 
dalam http://www.dream.co.id/orbit/memprihatinkan-begini-kondisi-kamp-Muslim-Rohingya-di-
Myanmar-150604h.html, diakses pada 29 April 2016 pukul 13.22 WIB. 
61 US Campaign for Burma, Top 4 Racist Laws against Rohingya Muslims in Burma, dalam 
https://uscampaignforburma.wordpress.com/2014/03/26/racism-in-burma-4-discriminatory-laws-
against-Rohingya-Muslims/, diakses pada 8 November 2016 pukul 14.05 WIB. 

https://www.hrw.org/news/2016/10/21/burma-aid-blocked-rakhine-state
https://uscampaignforburma.wordpress.com/2014/03/26/racism-in-burma-4-discriminatory-laws-against-rohingya-muslims/
https://uscampaignforburma.wordpress.com/2014/03/26/racism-in-burma-4-discriminatory-laws-against-rohingya-muslims/
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ketika militer mengalihkan kekuasaannya kepada pemerintahan semi-sipil, 

membebaskan tahanan politik, dan membuka investasi asing. Hal ini mengubah 

Myanmar menjadi negara yang lebih terbuka dan bebas. Pemerintahannya 

berubah menjadi demokratis untuk mengembalikan perekonomian, hubungan 

diplomatik dan mencari dukungan atas transisi politik di Myanmar.62 Myanmar 

mengadakan pemilihan umum pada November 2015, tetapi tidak semua orang 

bisa berpartisipasi untuk menjadi pemilih. Tidak ada satupun nama dari etnis 

Rohingya ada dalam daftar pemilih. Etnis Rohingya yang namanya pernah 

terdaftar pada pemilu tahun 2010 telah dihapuskan dari daftar pemilih pada 

pemilu 2015.  

The Carter Center63 memperkirakan sekitar 600.000 sampai 1 juta orang 

Rohingya telah kehilangan hak pilihnya.64 Selain itu, caleg-caleg Muslim yang 

maju melalui berbagai partai termasuk partai National League For Democracy 

(NLD) dan The Union Solidarity and Development Party (USDP) yang dipimpin 

Thein Sein sebagian besar dicoret dari daftar.65 Baik dicoret oleh partainya 

maupun dicoret oleh TheUnion Election Commission (komisi pemilihan umum di 

Myanmar) dengan alasan orang tuanya bukan penduduk Myanmar. Alhasil, tak 

                                                             
62 Melisa Aprianti Arif, 2016,  Analisis Demokratisasi di Myanmar Tahun 2003-2011,Skripsi, 
Padang: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas, dalam 
scholar.unand.ac.id/8844/, diakses pada 6 November 2016 pukul 14.23 WIB. 
63 The Carter Center bekerja untuk memajukan hak asasi manusia dan meringankan penderitaan 
manusia, dalamhttps://www.cartercenter.org/ diakses pada 29 April 2016 pukul 12.28 WIB. 
64 Russell Raymond, Myanmar’s Muslim Minority: The Plight Of Rohingya, dalam 
https://freedomhouse.org/blog/myanmar-s-Muslim-minority-plight-Rohingya, diakses pada 6 
November 2016 pukul 23.12 WIB. 
65 Poppy McPherson, No Vote, No Candidates, Myanmar Muslims Barred From Their Own 
Election, dalam https://www.theguardian.com/world/2015/nov/03/no-vote-no-candidates-
myanmars-Muslims-barred-from-their-own-election diakses pada 6 November 2016 pukul 23.17 
WIB. 

https://freedomhouse.org/blog/myanmar-s-muslim-minority-plight-rohingya
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/03/no-vote-no-candidates-myanmars-muslims-barred-from-their-own-election
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/03/no-vote-no-candidates-myanmars-muslims-barred-from-their-own-election
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ada satu pun kursi yang diduduki oleh orang Muslim di parlemen Myanmar.66 

Baik di Pyithu Hluttaw (majelis rendah), Amyotha Hluttaw (majelis tinggi), 

maupun Region Hluttaw (lembaga legislatif tingkat regional) dan State Hluttaw 

(lembaga legislatif tingkat negara bagian).67 Shwe Maung yang merupakan satu-

satunya anggota di  parlemen yang berasal dari kelompok Rohingya tidak 

diperbolehkan untuk mencalonkan diri kembali pada pemilu tahun 2015 setelah 

pemerintah Myanmar menyatakan bahwa orangtua Shwe Maung  bukanlah warga 

negara Myanmar.68 

 

2.2.4 Aspek Ekonomi 

Akibat tidak adanya status kewarganegaraan, etnis Rohingya kesusahan 

untuk mendapatkan pekerjaan. Etnis Rohingya tidak diperbolehkan menjadi guru 

atau pegawai kesehatan. Dengan kata lain, mereka tidak diperbolehkan bekerja di 

pemerintahan. Untuk bekerja ke kota lainpun juga tidak bisa dikarenakan adanya 

pembatasan hak untuk bepergian bagi etnis Rohingya. Pemerintah daerah terus 

memperdayakan etnis Rohingya untuk melakukan kerja paksa seperti dijadikan 

porter (kuli angkut) mengangkut batu untuk perbaikan jalan, membawa 

persediaan, barang, dan peralatan untuk militer.69 Bagi seseorang yang menolak 

                                                             
66 BBC, 10 hal yang Anda perlu ketahui soal pemilu Myanmar, dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151109_trensosial_explainer_Myanmar, diakses 
pada 29 April 2016 pukul 12.31 WIB. 
67 Abdullah Assalam, Tak Ada Wakil Muslim di Parlemen Myanmar, dalam 
http://internasional.rimanews.com/asia/read/20151116/245476/Tak-Ada-Wakil-Muslim-di-
Parlemen-Myanmar diakses pada 29 April 2016 pukul 12.34 WIB. 
68 Harun Husein, Pemilu Myanmar Tanpa Kursi Untuk Muslim, dalam 
http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/11/16/nxwjsq1-pemilu-myanmar-tanpa-kursi-
untuk-muslim diakses pada 29 April 2016 pukul 12.39 WIB. 
69 Human Rights Watch Interview, dalam https://www.hrw.org/ diakses pada 29 April 2016 pukul 
12.42 WIB. 

http://internasional.rimanews.com/asia/read/20151116/245476/Tak-Ada-Wakil-Muslim-di-Parlemen-Myanmar
http://internasional.rimanews.com/asia/read/20151116/245476/Tak-Ada-Wakil-Muslim-di-Parlemen-Myanmar
https://www.hrw.org/
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atau mengeluh akan diancam hukuman fisik bahkan diancam mati, dan anak-anak 

yang berumur tujuh tahun juga dipekerjakan secara paksa.70 Ada pula etnis 

Rohingya yang bekerja di kantor, industri, dan bekerja sebagai buruh bangunan 

tanpa diberi upah.71 

 Kerja paksa terjadi di banyak daerah di Myanmar yang diorganisir oleh 

anggota NASAKA. Pekerja yang tidak datang tanpa alasan akan dikenai hukuman 

untuk tambahan bekerja selama 7-15 hari dan denda sebesar 800 Kyat.72 Bagi 

warga yang kaya, dia bisa membayar seseorang untuk menggantikan 

pekerjaannya, namun yang lain harus mengirimkan anggota keluarganya ke 

tempat kerja. Mereka bekerja mengangkut batu untuk pembangunan jalan danrel 

kereta api, menebang pohon untuk membersihkan jalan dan membersihkan 

pangkalan militer tanpa diberi upah uang maupun makanan.73 

Selain itu, UNCHR tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi karena 

para tentara memperingatkan pekerja untuk tidak mengangkut barang melewati 

kantor UNHCR.74 Para pekerja juga ditugaskan untuk menjadi penjaga. Mereka 

menjaga desa pada malam hari tanpa diberi upah ataupun makanan. Jika 

seseorang ketahuan tertidur, dia harus membayar lima kilogram ayam dan lima 

liter bensin kepada tentara atau petugas NASAKA.75 Adapun jenis kerja paksa 

yang lain yakni warga dari etnis Rohingya dipaksa untuk menjadi buruh tani di 

                                                             
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Human Rights Watch Interview, Loc. Cit.  
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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lahan milik pemerintah untuk menanam beras, jatropha (sejenis kacang-kacangan) 

untuk kebutuhan maupun untuk dijual oleh NASAKA.76 

Rajsoomer Lallah, Pelapor Khusus PBB melaporkan kepada Majelis 

Umum PBB pada 4 Oktober 1999 bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan 

praktek kerja paksa tersebut di banyak wilayah di Myanmar, terutama di wilayah 

yang terdapat etnis minoritas di dalamnya.77 International  Labor Organization 

(ILO) melarang pemerintah Myanmar untuk melanjutkan praktek kerja paksa 

tersebut.78 Pada tahun 1999, SPDC mengeluarkan perintah agar  pihak berwenang 

setempat memberhentikan praktek kerja paksa, tetapi tidak ada penurunan yang 

signifikan. Tentara meminta penduduk desa untuk menyediakan mereka nasi dan 

kebutuhan sehari-hari lainnya karena pemerintah pusat tidak mampu menyediakan 

kebutuhan dasar yang cukup kepada 450.000 tentara dan batalion menyebabkan 

para tentara tersebut melakukan pemerasan, pencurian serta kerja paksa.79 

Pemerasan berwujud penyitaan makanan dan meminta suap di pos 

pemeriksaan. Rohingya secara rutin harus membayar biaya tinggi untuk 

mendapatkan  izin bepergian dibandingkan dengan orang Myanmar lainnya. Salah 

satu perempuan Rohingya yang tinggal di Bangladesh diluar kamp pengungsian 

melaporkan bahwa setahun sebelum dia datang ke Bangladesh, seorang tentara 

                                                             
76 Raymon, Op. Cit., p. 121-122. 
77 Rajsoomer Lallah, Situation of Human Rights in Myanmar, dalam www.ohchr.orgdiakses pada 
29 April 2016 pukul 12.47 WIB. 
78 ILO concludes 87 th Conference Adopts new instruments against child labour and resolutions 
on Myanmar, dalam http://www.ilo.org/global/about-the 
ilo/newsroom/news/WCMS_007943/lang--en/index, diakses pada 29 April 2016 pukul 12.51 
WIB. 
79 Ibid. 

http://www.ohchr.org/
http://www.ilo.org/global/about-the%20ilo/newsroom/news/WCMS_007943/lang--en/index
http://www.ilo.org/global/about-the%20ilo/newsroom/news/WCMS_007943/lang--en/index
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Myanmar mengambil ayam miliknya secara berulang-ulang.80 Pada kasus lain, 

anggota dari unit NASAKA81 meminta dan mengambil semangka di perkebunan 

milik petani sebanyak satu truk.82 Tentara yang melakukan tindakan tersebut 

dilaporkan  namun berakhir dengan impunitas.83 Menurut International Labour 

Organizations (ILO), pada tahun 2012 kerja paksa yang dilakukan pihak militer 

seperti di atas masih umum terjadi di Myanmar.84 

 

2.3 Konflik Antara Etnis Rohingya dengan Etnis Rakhine Tahun 2012-2013 

Secara umum, konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine dipicu oleh 

kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Buddha yang diduga 

dilakukan oleh laki-laki Muslim Rohingya, yang kemudian dibalas dengan 

pembunuhan sepuluh orang laki-laki Muslim oleh kelompok dari etnis Rakhine. 

Kejadian tersebut kemudian memicu kekerasan massal berupa pembunuhan dan 

penyiksaan, pembakaran rumah dan properti serta pemaksaan untuk 

meninggalkan tempat tinggal, terutama terhadap orang-orang Muslim minoritas.85 

Kekerasan massal antara lain terjadi pada Juni dan Oktober 2012 serta Maret, 

                                                             
80 Human Rights Watch Interview, dalam https://www.hrw.org/ diakses pada 29 April 2016 pukul 
12.53 WIB. 
81 Rohingya Refugees in Bangladesh: The Search for a Lasting Solution, hal.13, dalam 
https://www.hrw.org/ diakses pada 29 April 2016 pukul 13.05 WIB. 
82 Ibid. 
83 Impunitas merupakan sebuah fakta yang secara sah memberikan pembebasan atau pengecualian 
dari tuntutan atau hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran 
terhadap hak asasi manusia, dalam http://referensi.elsam.or.id/2014/09/impunitas/ diakses pada 29 
April 2016 pukul 13.08 WIB. 
84 Forced Labor is Still Very Common in Burma-ILO Must Put More Pressure on Burma, dalam 
http://reliefweb.int/report/myanmar/forced-labor-still-very-common-burma-%E2%80%93-ilo-
must-put-more-pressure-burma, diakses pada 18 Januari 2017 pukul 18.57 WIB. 
85 Djibril Muhammad, Polisi Rakhine Dituding Provokasi Kerusuhan Muslim Rohingya, dalam 
http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/12/10/26/mche6r-polisi-rakhine-dituding-
provokasi-kerusuhan-Muslim-Rohingya, diakses pada 30 April 2016 pukul 09.12 WIB. 

https://www.hrw.org/
https://www.hrw.org/
http://reliefweb.int/report/myanmar/forced-labor-still-very-common-burma-%E2%80%93-ilo-must-put-more-pressure-burma
http://reliefweb.int/report/myanmar/forced-labor-still-very-common-burma-%E2%80%93-ilo-must-put-more-pressure-burma
http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/12/10/26/mche6r-polisi-rakhine-dituding-provokasi-kerusuhan-muslim-rohingya
http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/12/10/26/mche6r-polisi-rakhine-dituding-provokasi-kerusuhan-muslim-rohingya
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Mei, dan Agustus 2013. Lokasi kejadian kebanyakan terjadi di negara bagian 

Rakhine dan menyebar ke negara bagian lainnya seperti di Shan.86 

Kasus pemerkosaan dan pembunuhan tersebut dilaporkan ke kantor Polisi 

Kyauk Nimaw hingga pada akhirnya polisi berhasil menetapkan tiga tersangka 

bernama Htet Htet (a) Rawshi bin U Kyaw Thaung, Rawphi bin Sweyuktamauk, 

dan Khochi bin Akwechay. Menurut penyelidikan, tersangka merampok 

sejumlah barang berharga Ma Thida dengan alasan membutuhkan uang untuk 

menikahi seorang gadis. Dibantu kedua rekannya, HtetHtet mengakhiri aksi 

perampokannya dengan membunuh korban.87 

Setelah itu, pada 3 Juni 2012 orang-orang Buddha di kota Taunggup 

membagikan selebaran peringatan potensi pemerkosaan wanita Rakhine oleh 

Muslim Rohingya. Sekitar 300 massa Buddha Rakhine juga dilaporkan 

menghadang sebuah bus yang berisikan 10 penumpang peziarah Islam. Mereka 

dipukuli hingga tewas, satu orang Buddha juga dinyatakan tewas dalam insiden 

tersebut karena dikira Muslim. Penyerangan bus ini di dasari motif balas 

dendam atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi pada 28 Mei 

2012.88 Tercatat bahwa kekerasan yang melibatkan dua kubu etnis ini muncul di 

berbagai wilayah.89 

                                                             
86 Ibid. 
87 Agil Iqbal Cahaya, Rohingya, Korban Minoritas Yang Terusir Dari Negaranya, dalam 
www.setkab.go.id/artikel-5309-html, diakses pada tanggal 7 November2016 pukul 11.12 WIB. 
88 Crisis Group, Mencegah Pertumpahan Darah serta Membangun Hubungan Antar Suku yang 
Lebih Baik, dalam http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/alerts/2012/myanmar-
alert.aspx?alt_lang=id, diakses pada tanggal 7 November2016 pukul 11.19 WIB. 
89 Inquiry Commission, Union of Myanmar. Final Report of Inquiry Commission on Sectarian 
Violence in Rakhine State, dalam 
http://www.burmalibrary.org/docs15/Rakhine_Commission_Report-en-red.pdf, diakses pada 
tanggal 7 November2016 pukul 11.25 WIB. 

http://www.setkab.go.id/artikel-5309-html
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/alerts/2012/myanmar-alert.aspx?alt_lang=id
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/alerts/2012/myanmar-alert.aspx?alt_lang=id
http://www.burmalibrary.org/docs15/Rakhine_Commission_Report-en-red.pdf
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Aksi balas dendam berkembang secara cepat dan berkelanjutan. Kedua 

kubu saling melakukan pembunuhan, pembakaran, dan penghancuran properti. 

Ribuan pasukan bersenjata etnis Rakhine melancarkan serangan dan 

penghancuran desa Muslim di beberapa daerah. Beberapa serangan memang 

ditargetkan oleh orang-orang Rakhine dan pasukan keamanan negara untuk 

melawan Muslim Rohingya. Serangan ini mengakibatkan mengungsinya lebih 

dari 100.000 jiwa yang sebagian besar adalah Rohingya.90 

Kerusuhan yang terjadi antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine fase 

kedua kembali pecah pada 21 Oktober 2012. Pada saat itu, ratusan etnis Rakhine 

menyerang perkampungan Rohingya di desa Aung-Hlaing kota Minbya. Konflik 

fase kedua ini juga berimbas kepada tujuh kota di negara bagian Rakhine 

termasuk Kyaukpyu dan Myebon yang tidak terkena dampak dari kerusuhan fase 

pertama.91 

Pada bulan November juga dilaporkan bahwa sekelompok umat Buddha 

menghadang dan membagikan pamflet ancaman kepada dokter dan tenaga 

bantuan medis yang berusaha melanjutkan pemberian bantuan ke pengungsian 

Rohingya.92 Sejak bentrokan antara umat Buddha dan Muslim Rohingya terjadi 

pada bulan Juni 2012, mulai banyak gerakan atau kampanye anti Muslim yang 

bermunculan. Pada 16 Maret 2013, tiga orang laki-laki Rohingya bernama 

Mohammad Ullah, Manzur Alam, dan Mohammed Ayub dari kota Minbya 

                                                             
90 Ibid. 
91 Okezone, Kerusuhan Terbaru di Myanmar Tewaskan 56 Jiwa, dalam 
http://international.okezone.com/read/2012/10/26/411/709554/kerusuhan-terbaru-di-myanmar-
tewaskan-56-jiwa, diakses pada tanggal 7 November2016 pukul 11.47 WIB. 
92 Benjamin Zawacki, Defining Myanmar's "Rohingya Problem", dalam  
http://www.unhcr.org/refworld/docid/ 3ae6b4f71b.html, diakses pada tanggal 7 November 2016 
pukul 11.59 WIB. 

http://international.okezone.com/read/2012/10/26/411/709554/kerusuhan-terbaru-di-myanmar-tewaskan-56-jiwa
http://international.okezone.com/read/2012/10/26/411/709554/kerusuhan-terbaru-di-myanmar-tewaskan-56-jiwa
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1873&context=hrbrief
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ditemukan tewas di dalam air dengan bekas luka potong di bagian leher, hidung 

dan organ intim. Mereka dibunuh oleh ekstrimis Rakhine saat akan membeli 

bahan makanan untuk warga desa.93 

Berikut adalah kronologi terperinci dari konflik yang terjadi antara 

kelompok Buddha yang mayoritas dengan kelompok Muslim minoritas di 

Myanmar pada tahun 2012-2013.94 Untuk menyederhanakan pembahasan, 

berikut tabel kronologi konflik Rakhine-Rohingya di Arakan tahun 2012-2013. 

 

Tabel 2.1 Kronologi Konflik Antara Etnis Rakhine dengan Konflik Rohingya 

Tahun 2012-201395 

Tanggal Lokasi Peristiwa / TindakanPemerintah 

28 Mei 2012 Yanbye Pemerkosaan dan pembunuhan terhadap 
seorang penjahit wanita Buddha bernama Ma 
Thida Htwe yang diduga dilakukan oleh 3 
pemuda Muslim Rohingya. 

03 Juni 
 

2012 

Taunggup Umat Buddha yang mendengar kasus 
pembunuhan tersebut langsung 
melakukanaksi balas dendam dengan 
menghadang sebuah bus dan membunuh 
sepuluh penumpang Muslim. 

                                                             
93 Mohammed Farooq, Three Rohingya Killed in Minbya Arakan, dalam 
http://www.thestateless.com/2013/03/17/three-Rohingya-killed-in-minbya-arakan/, diakses pada 
tanggal 7 November 2016 pukul 13.08 WIB. 
94 Rinaldy Sofwan dan Aparupa Bhattacherjee, Islamofobia, Penyebab Sentimen Anti-Rohingya, 
dalam http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140925175325-107-4401/Islamofobia-
penyebab-sentimen-anti-Rohingya/, diakses pada 30 April 2016 pukul 09.12 WIB. 
95 Sandy Nur Ikfal Raharjo,Peran Identitas Agama Dalam Konflik Di Rakhine Myanmar Tahun  
2012–2013, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 No. 1, 2015, 
hal. 68. 

http://www.thestateless.com/2013/03/17/three-rohingya-killed-in-minbya-arakan/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140925175325-107-4401/islamofobia-penyebab-sentimen-anti-rohingya/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140925175325-107-4401/islamofobia-penyebab-sentimen-anti-rohingya/
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08Juni 
 

2012 

Maungdaw Umat IslamRohingya dilaporkanmelakukan 
serangan balasan dengan membunuhdan 
membakar rumah orang-orang Buddhaseusai 
melakukan sholatJum’at. 

Pertengahan 
Bulan Juni 
hingga akhir 
bulan Juni 

Sittwe,Pauk
taw, 

Maungdawd
an 

Buthidaung 

Beberapa kerusuhan aksi saling balas dendam 
masih terusbermunculan. 

Juli 2012 Myanmar Menteri dalam negeri mengatakan kepada 
parlemen bahwa pihak berwenangakan 
memperketat peraturan untukmengatur 
kelahiran, kematian, bepergian, pernikahan 
dan lain sebagainya bagi orang-orang 
Rohingya. 

21 Oktober 
2012 

Minbya,Kyau
kpyu, 

Myebon, dan 
7 kota lainnya 

Kerusuhan  besar-besaran  fase  kedua kembali 
pecah di wilayah negara bagian Rakhine. 
Kerusuhan menjalar ke beberapa kota yang 
tidak terkena imbas pada kerusuhan fase 
pertama Juni 2012. 

Maret 2013 Minbya Tiga orang MuslimRohingya ditemukan tewas 
didalam air. Pembunuhan diduga dilakukan oleh 
ekstrimis Rakhine. 

Maret 2013 Meikhtila Kerusuhan sampai di Meikhtila. Walau tidak 
melibatkan Muslim Rohingya dengan Buddha 
Rakhine, namun berhasil membuat sepuluh 
orang tewas dan 42 bangunan terbakar. 

Maret 2013 Rakhine Rekaman pembunuhan terhadap 
MuslimRohingya yang dilakukan oleh pasukan 
Nasaka diunggah ke sebuah website. 

April 2013 Myanmar Kerusuhan mulai mereda. 

30 April 
 
2013 

Oakkan Terjadi penyerangan masjid dan toko umat 
Muslim. 



60 
 

6 Mei 2013 Yangon Presiden Thein Sein berjanji akan melakukan 
segala cara untuk menyelesaikan konflik. 

Mei 2013 Rakhine Kebijakan pemerintah untuk menerapkan 
program ‘Keluarga Berencana’ maksimal dua 
anak hanya untuk Rohingya. kebijakan 
diskriminatif ini membuat wanita Rohingya 
terpaksa melakukan aborsi. 

Juni 2013 Rakhine Beberapa masjid dan sekolah warga  Rohingya 
banyak yang dikunci dan dirusak. Serta adanya 
larangan untuk melakukan ibadah dibulan 
ramadhan. 

 

Berdasarkan tabel kronologi diatas dapat dilihat bahwa seluruh tindak 

kekerasan yang terjadi selama kurun waktu Juni 2012 hingga Desember 2013 

berawal dari konflik individu yang pada akhirnya berhasil menyeret dua kubu 

etnis yang berbeda yakni Muslim Rohingya dengan Buddha Rakhine hingga 

menyebabkan kerusuhan besar-besaran. Beberapa pihak mengatakan bahwa 

konflik etnis (Rohingya dan Rakhine) di Myanmar adalah masalah agama. 

Namun, menurut Kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum, 

Agustus2
013 

Maungdaw Muslim Rohingya tidak dapat melakukan 
sholat Ied Idul Fitri sejak tahun lalu. 
Termasuksholat idul fitri yang jatuh pada hari 
Kamis 08 agustus 2013. Ini merupakan 
dampak penerapan peraturan darurat 144. 

03Oktober 
 

2013 

Thandwe Massa Buddha menyerbu kota Thandwe 
dengan membawa pedang. Kerusuhan ini 
menewaskan lima orang dan 100 rumah 
terbakar. 

Desember 
2013 

Maung
aw, 
Buthid
aung 

Digelar sebuah pertemuan rahasia antara 
perwira tentara dengan ekstrimis Buddha 
yang mengindikasikan adanya serangan 
susulan di Rakhine. 
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Siegfried O Wolf, masalah ini lebih bersifat politis dan ekonomis.96 Ditinjau dari 

sisi geografis, penduduk Rohingya adalah sekelompok penganut Muslim yang 

jumlahnya sekitar satu juta orang dan tinggal di negara bagian Rakhine. Wilayah 

Rakhine juga ditempati oleh masyarakat yang mayoritas memeluk agama 

Buddha.97 

Rakhine dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. 

Tetapi hal itu menjadi timpang ketika pada kenyataannya tingkat kemiskinan di 

sana ternyata tinggi.98 Siegfried O Wolf saat diwawancarai oleh media Jerman 

Deutsche Welle (DW) mengatakan bahwa: 

 
“Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, 
juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis 
oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma. Dalam 
konteks spesial ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai 
saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. 
Inilah penyebab utama ketegangan di negara bagian itu, dan telah 
mengakibatkan sejumlah konflik senjata antar kedua kelompok.”99 
 

Mayoritas warga Rakhine menilai Rohingya sebagai saingan dalam hal 

mencari pekerjaan maupun untuk kesempatan untuk berwirausaha. Dari 

permasalahan politik, warga Rakhine merasa jika kaum Rohingya telah 

mengkhianati mereka lantaran tidak memberikan suara bagi partai politik 

mayoritas penduduk setempat. Jadi bisa dibilang, rasa tidak suka warga Buddha 

                                                             
96 Shamil Shams, Rohingya Sebenarnya Bukan Konflik Agama, dalam 
http://www.dw.com/id/rohingya-sebenarnya-bukan-konflik-agama/a-18683571, diakses pada 1 
Desember 2016 pukul 13.07 WIB. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99  Septian Tri Kusuma dan Ramadhian Fadillah,  Apa Sebenarnya Penyebab Myanmar Menindas 
Rohingya, dalam https://www.merdeka.com/dunia/apa-sebenarnya-penyebab-myanmar-menindas-
muslim-rohingya.html, diakses pada 1 Desember 2016 pukul 20.07 WIB. 

http://www.dw.com/id/rohingya-sebenarnya-bukan-konflik-agama/a-18683571
https://www.merdeka.com/dunia/apa-sebenarnya-penyebab-myanmar-menindas-muslim-rohingya.html
https://www.merdeka.com/dunia/apa-sebenarnya-penyebab-myanmar-menindas-muslim-rohingya.html
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terhadap Rohingya bukan saja masalah agama, melainkan didorong masalah 

politik dan ekonomi. Berbagai serangan dan sentimen sosial diatas diperburuk 

oleh sikap pemerintah Myanmar yang bukannya mendorong rekonsiliasi, tetapi 

malah mendukung kelompok ekstrimis Buddha.100 

 

2.4 Dampak Masalah Segregasi Terhadap Etnis Rohingya 

Etnis Rohingya berusaha melarikan diri dan berbondong-bondong pergi 

dari rumah mereka di Myanmar untuk menghindari diskriminasi dan 

penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok garis keras Buddha 

di Myanmar.101 Etnis Rohingya dihadapkan dengan terbatasnya akses dalam 

mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan untuk bepergian atau 

melaksanakan kegiatan agama mereka sendiri dianggap menjadi alasan mereka 

pergi dari Myanmar.102 Beberapa melarikan diri dari kondisi buruk tersebut, tapi 

dalam beberapa kasus, ada oknum penyelundup yang memikat dan menipu 

pengungsi untuk diajak pergi dari Myanmar melalui jalur laut tanpa 

mengungkapkan apa yang sebenarnya, dan akhirnya mereka menjerumuskan 

pengungsi ke dalam perdagangan manusia.103 Mereka harus membayar untuk 

                                                             
100 Ibid. 
101 Mathew Smiths, The 'boat people' crisis won't end until Burma stops persecuting the Rohingya, 
dalam https://www.theguardian.com/global-development-professionals-
network/2015/jul/20/Rohingya-crisis-burma-thailand, diakses pada 30 April 2016 pukul 15.11 
WIB. 
102 Hingga Kini Muslim Rohingya Masih Menderita dalam Kondisi Sangat Mengerikan, dalam 
http://www.jurnalMuslim.com/2016/07/hingga-kini-Muslim-rohingnya-masih-menderita-dalam-
kondisi-sangat-mengerikan.html, diakses pada 30 April 2016 pukul 15.13 WIB. 
103 Southeast Asia: Accounts Rohingya Boat People, dalam 
https://www.hrw.org/news/2015/05/27/southeast-asia-accounts-Rohingya-boat-people, diakses 
pada 30 April 2016 pukul 15. 14 WIB. 

http://www.jurnalmuslim.com/2016/07/hingga-kini-muslim-rohingnya-masih-menderita-dalam-kondisi-sangat-mengerikan.html
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mendapat tempat di atas kapal. Setelah itu, para awak kapal meninggalkan mereka 

di laut hanya dengan sedikit atau tanpa makanan dan minuman sama sekali.104 

Sekitar 25.000 orang Rohingya melakukan  pelayaran dengan perahu ke 

negara-negara tetangga Myanmar.105 Pada tahun 2015, beberapa ribu masih 

berada di laut setelah berulang kali ditolak oleh angkatan laut dari Indonesia, 

Thailand dan Malaysia.106 Umumnya mereka berlayar dengan perahu kecil 

melalui Laut Andaman, India, untuk mencari suaka di negara yang bersedia 

menerima mereka. Para pengungsi Rohingya bertahan dua bulan di laut, berada di 

bawah dek yang sempit dengan makanan, air dan sanitasi sangat terbatas. Kapal 

membawa sekitar 100 orang, kebanyakan laki-laki dan perempuan. Lalu, mereka 

diturunkan di sebuah lokasi di sepanjang pantai Thailand, mereka akan berjuang 

sendiri sampai mereka ditemukan oleh otoritas Thailand.  

Menurut PBB, pada bulan Mei 2015 ada 3.000 hingga 4.000 orang masih 

berada di atas kapal di laut.107 Ketika kapal yang membawa ribuan pencari suaka 

etnis Rohingya dan pendatang dari Myanmar tiba di Thailand, Malaysia, dan 

Indonesia, pemerintah negara tersebut memberikan respon negatif dengan 

menolak kedatangan mereka dan menarik kapal mereka kembali ke tengah laut.108 

                                                             
104 Jonathan Pearlman, Who Are The Rohingya Boat People, dalam 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/burmaMyanmar/11620933/Who-are-the-
Rohingya-boat-people.html, diakses pada 30 April 2016 pukul 15. 15 WIB. 
105 DW, Thailand, Malaysia, dan Indonesia Tolak Manusia Perahu Rohingya, dalam 
http://www.dw.com/id/thailand-malaysia-dan-indonesia-tolak-manusia-perahu-rohingya/a-
18447463, diakses pada 30 April 2016 pukul 15. 18 WIB. 
106  Ibid. 
107 Kukil Bora, Rohingya Migrants: UN Estimates About 3,000 ‘Boat People’ Still At Sea, 

Myanmar Offers Aid, dalam 
http://www.ibtimes.com/Rohingya-migrants-un-estimates-about-3000-boat-people-still-sea-
Myanmar-offers-aid-1934309, diakses pada 30 April 2016 pukul 15. 19 WIB. 
108 Ibid. 
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Hal tersebut menimbulkan kecaman internasional dan memaksa mereka untuk 

mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. 

Menanggapi tekanan tersebut, menteri luar negeri dari ketiga negara 

bertemu di Kuala Lumpur pada 21 Mei 2015.109 Hasilnya, Malaysia dan Indonesia 

sepakat untuk mengizinkan kapal orang Rohingya mendarat di negaranya dan 

bersedia menampung pengungsi Rohingya, tetapi hanya dengan syarat bahwa 

masyarakat internasional memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu 

memukimkan kembali atau memulangkan semua penumpang dalam waktu satu 

tahun.  

Lebih lanjut, Indonesia dan Malaysia menyatakan akan menjamin nasib 

lebih dari 7.000 orang yang masih terkatung-katung di sekitar Selat Malaka.110 

Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman menyatakan bahwa Malaysia hanya 

akan menerima pengungsi yang saat itu ada di tengah laut, dan tidak berniat 

menerima pengungsi baru dari Myanmar. Ratusan pengungsi juga diselamatkan 

oleh nelayan Aceh dari kapal yang terancam karam di lepas pantai Aceh. Menurut 

keterangan pejabat dan nelayan lokal, ada 433 orang yang dibawa ke tempat-

tempat penampungan di Aceh Timur.111 Berdasarkan konsultasi dengan Badan 

Pengungsi PBB, UNHCR dan International Organization for Migration (IOM), 

                                                             
109 Hendra Pasuhuk, Malaysia dan Indonesia Setuju Tampung Pengungsi Rohingya, dalam 
http://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setuju-tampung-pengungsi-Rohingya/a-18462889, 
diakses pada 29 April 2016 pukul 12.24 WIB. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 

http://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setuju-tampung-pengungsi-rohingya/a-18462889
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para pengungsi akan didata. Indonesia dan Malaysia mengatakan, mereka yang 

memegang kewarganegaraan Bangladesh akan dipulangkan.112 

 

2.5 Reaksi Masyarakat Lokal Myanmar Terhadap Keberadaan Etnis 

Rohingya 

Ada sekitar 800.000 orang dari etnis Rohingya yang tinggal di Myanmar.113 

Etnis Rohingya mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah 

Myanmar karena mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Selain dari 

pemerintah, muncul sentimen sosial dari warga lokal Myanmar yang tidak 

menyukai etnis Rohingya tinggal di Myanmar. Mayoritas penduduk Myanmar 

beragama Buddha. Ketakutan terhadap Islam etnis (Rohingya) juga menjadi 

pemicu munculnya sentimen tersebut.114 Seorang biksu muda Shin Thu Mana 

mengatakan jika “Muslims are dangerous,” “They’re not like other religions”. 

Sentimen tersebut muncul karena rasa takut kebudayaan Buddha akan terdesak 

oleh warga Muslim. Apalagi, Myanmar berdekatan dengan negara yang mayoritas 

penduduknya beragama Muslim seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. 

Etnis Rohingya dianggap mengancam kepercayaan Buddha dan menjadi pintu 

masuk islamisasi di Myanmar.115 Seorang warga Sittwe U Than Tun  mengatakan 

jika Rohingya dibiarkan tinggal di Myanmar akan membahayakan geerasi 

                                                             
112 Victor Maulana,  Indonesia-Malaysia Sepakat Bantu Pengungsi Rohingya, dalam 
http://international.sindonews.com/read/1003260/40/indonesia-malaysia-sepakat-bantu-pengungsi-
Rohingya-1432103544, diakses pada 29 April 2016 pukul 12.27 WIB. 
113 Kallie S, Who Are the Rohingya, dalam 
http://asianhistory.about.com/od/Asian_History_Terms_N_Q/g/Who-Are-The-Rohingya.htm, 
diakses pada 16 Januari 2017 pukul 20.22 WIB. 
114 Shamil, Op. Cit. 
115 Ibid. 
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mendatang, “If we allow it to happen, they (read Bengali Muslims) would soon 

ask for ethnic right. After that they would advocate for a separate autonomous 

State or even a country out of Burma. This would be a real danger to our future 

generation. If we allow the Rohingya  in the list, we would have face a very 

difficult problem in future,”.116 

Lebih lanjut, pada bulan Mei 2015, ada sekitar 400 orang warga Myanmar 

termasuk 40 Biksu yang menolak keberadaan etnis Rohingya melakukan aksi 

demonstrasi dalam kampanye anti Rohingya.117 Permasalahan semakin membesar 

dengan munculnya kelompok Ma Ba Tha118 yaitu kelompok ekstrimis Buddha 

yang beranggotakan biksu-biksu. Kelompok tersebut secara terang-terangan 

menolak keberadaan etnis Rohingya di Myanmar karena menganggap etnis 

Rohingya adalah sumber masalah. Kelompok ini diketuai oleh biksu Ashin 

Wirathu yang menganggap orang Muslim sebagai musuh.119 Pembantaian dan 

pengusiran yang terjadi terhadap Rohingya adalah perintah dari Ashin Wirathu.120 

Kelompok Ma Ba Tha merupakan kelompok yang kuat, atas dasar 

permintaan dari kelompok tersebut, pemerintah Myanmar membuat undang-

                                                             
116 Narinjara, Protest Erupt in Arakan Against Allowing Rohingya Tittle, dalam 
http://narinjara.com/protests-erupt-in-arakan-against-allowing-rohingya-title/ diakses pada 28 
Februari 2017 pukul 20.04 WIB 
117 Manny Maung, Monks Join Hundreds in Myanmar Anti Rohingya Rally, dalam 
http://www.aljazeera.com/news/2015/05/myanmar-anti-rohingya-rally-150527105614300.html, 
diakses pada 16 Januari 2017 pukul 21. 10 WIB. 
118 Ma Ba Tha atau Patriotic Association of Myanmar (PAM) dalam bahasa Inggris merupakan 
kelompok radikal Buddha Myanmar. Salah satu pemimpin kelompok itu yakni Biksu Ashin 
Wirathu. Biksu Wirathu sebelumnya dituduh telah memprovokasi kekerasan terhadap Muslim di 
Myanmar, dalam Teguh Firmansyah, dalam 
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/10/31/nx2r6e377-budhis-radikal-
hentikan-penyebaran-Muslim-di-myanmar diakses pada 6 Mei 2016 pukul 12.13 WIB. 
119 Tribun News, Alasan Biksu Ashin Wirathu Bantai Muslim Rohingya: Mereka Anjing Gila, 
dalam http://makassar.tribunnews.com/2015/05/26/alasan-biksu-ashin-wirathu-bantai-muslim-
rohinya-mereka-anjing-gila, diakses pada 16 Januari 2017 pukul 21.08 WIB. 
120 Ibid. 
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undang yang isinya mengenai Hukum Ras dan Agama yang termasuk pembatasan 

nikah antar agama dan aturan untuk berpindah agama.121 Keberadaan kelompok 

Ma Ba Tha ini berpengaruh dalam perpolitikan Myanmar, terutama di pedesaan, 

yang mana otoritas vihara tidak dapat ditentang.122 Hal tersebut dimanfaatkan oleh 

partai NLD untuk bisa membantu mereka mendapatkan suara dalam kampanye 

pemilu.123 Kelompok Ma Ba Tha menyatakan bahwa mereka tidak akan 

medukung partai yang tidak melindungi keberadaan mereka.124 Selain itu, salah 

satu sekretaris eksekutif negara bagian Rakhine mengatakan: 

 
“We must protect our national interests and these Muslims are not part 

of that. We don’t care what you foreigners think. We must protect our 

land and our people, humanitarian concerns are a secondary 

priority.”125  

 

                                                             
121 Admin Hidcom, Nasionalis dan Buddha Burma Tolak “Rohingya” di kedutaan AS di 

Myanmar, dalam 
http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2016/05/01/94041/nasionalis-dan-buddha-
burma-tolak-rohingyadi-kedutaan-di-myanmar.html, diakses pada 16 Januari 2017 pukul 21.016 
WIB. 
122 Tribun, Op. Cit. 
123 CNN, Kelompok Radikal Buddha Myanmar Dukung Pemerintah, dalam 
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151101164209-106-88721/kelompok-radikal-
buddha-myanmar-dukung-pemerintah/, diakses pada 16 Januari 2017 pukul 21.15 WIB. 
124 Ucanews, Biksu Garis Keras Muncul Dalam Politik Menjelang Pemilu Myanmar, dalam 
http://indonesia.ucanews.com/2015/06/23/biksu-garis-keras-muncul-politik-menjelang-pemilihan-
panas-myanmar/, diakses pada 16 Januari 2017 pukul 21.22 WIB. 
125 Rory Morgan, Rohingya in Burma: A Problem Aung San Suu Kyi is Unable to Overcome, 
dalam http://www.hart-uk.org/blog/rohingya-burma-problem-aung-san-suu-kyi-unable-overcome/, 
diakses pada 30 Januari 2017 pukul 21.15 WIB. 
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Atas dasar itulah, partai NLD tidak mencalonkan kandidat dari warga Muslim 

untuk bisa mendapatkan banyak dukungan dari warga Myanmar yang mayoritas 

beragama Buddha dan tidak menyukai keberadaan etnis Rohingya di Myanmar.126 

 

2.6 Kapasitas Politik Aung San Suu Kyi di Pemerintahan Myanmar Pasca 

Pemilu 2015 

 Pasca kemenangan partai NLD di pemilu Myanmar tahun 2015, posisi 

sipil mendominasi pemerintahan Myanmar. Kemenangan tersebut sekaligus 

memberikan Aung San Suu Kyi beberapa posisi penting. Aung San Suu Kyi 

menjabat 4 posisi menteri yakni, Menteri Luar Negeri, Menteri Kantor Presiden, 

Menteri Listrik dan Energi, serta Menteri Pendidikan. Tetapi, Aung San Suu Kyi 

melepaskan jabatannya sebagai Menteri Listrik dan Energi, serta Menteri 

Pendidikan.127 

Lebih lanjut, pada April 2016 Presiden Htin Kyaw menyetujui  permohonan 

posisi State Counsellor atau penasehat negara untuk Aung San Suu Kyi. Posisi 

tersebut juga dengan mudah disetujui oleh majelis tinggi dan rendah karena 

didominasi oleh anggota NLD. Sempat ada penolakan dari pihak junta militer 

karena menurutnya posisi tersebut bisa setara dengan presiden dan dapat 

mengganggu keseimbangan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Lalu, 

anggota parlemen dari NLD Zaw Min, yang memimpin komite RUU di Amyotha 

                                                             
126 BBC, Jelang Pemilu Myanmar, Tiada Kandidat Muslim Dari Partai Aung San Suu Kyi, dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150908_dunia_myanmar_muslim_pemilu, diakses 
pada 16 Januari 2017 pukul 21.28 WIB. 
127 Kyaw Sein and Nicholas Farelly, Myanmar’s Envolving Relations: The NLD in Government, 
paper dalam http://isdp.eu/content/uploads/2016/11/2016-Myanmar-Evolving-Relations-NLD-in-
government-1.pdf, hal 28, diakses pada 25 Januari 2017 pukul 16.07 WIB. 
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Hluttaw (majelis tinggi), menepis keberatan bahwa RUU itu adalah 

inkonstitusional dan mengatakan hal itu adalah hak Mahkamah Konstitusi untuk 

memutuskan.128 Posisi sebagai penasehat negara memberikan Aung San Suu Kyi 

kuasa untuk menjadi penasehat di badan eksekutif dan legislatif dalam hal luas 

termasuk demokrasi, ekonomi, federalisme, serta perdamaian dan pembangunan 

Myanmar, kecuali tiga kementrian yang diduduki oleh militer (Kementrian Dalam 

Negeri, Kementrian Pertahanan dan Perbatasan). Aung San Suu Kyi bersama 

NLD mempunyai kesempatan lebih besar untuk melakukan reformasi dan 

transformasi sosial-politik serta ekonomi Myanmar.129 Aung San Suu Kyi 

memiliki wewenang untuk mengatur kegiatan dan kebijakan negara (kecuali divisi 

yang dikuasai militer).130 

Kewenangan penasehat negara antara lain, membebaskan tahanan politik, 

menciptakan stabilitas dan pembangunan di negara bagian Rakhine131 rekonsiliasi 

dan perdamaian nasional, menyelenggarakan Union Peace Conference (21st 

Century Panglong), menyeimbangkan hak-hak demokrasi rakyat dan aturan 

hukum.132 Diberikannya dua jabatan Menteri dan penasehat negara kepada Aung 

San Suu Kyi membuktikan statementnya yang menyatakan jika kekuasaannya 
                                                             
128 Win Ko Ko, Myanmar’s Upper House Passes Bill to Make Aung San Suu Kyi State Counsellor, 

dalam http://www.rfa.org/english/news/myanmar/myanmars-upper-house-passes-bill-to-make-
aung-san-suu-kyi-state-councilor-04012016163821.html, diakses pada 31 Januar 2017 pukul 20.01 
WIB. 
129 Mizzima, Remarks President Obama and State Counsellor Aung San Suu Kyi of  
Burma,http://www.mizzima.com/news-international/remarks-president-obama-and-state-
counsellor-aung-san-suu-kyi-burma, diakses pada 30 Januari 2017 pukul 21.08 WIB. 
130 Annie Gowen, Burma Creates Far-Reaching ‘State Counsellor’ post for Aung San Suu Kyi, 
dalam https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/04/05/burma-creates-far-
reaching-state-counselor-post-for-aung-san-suu-kyi/?utm_term=.582ad7c35b2e, diakses pada 31 
Januari 2017 pukul 19.06 WIB. 
131  Komisi ini diketuai oleh wapres Myint Swe dari pihak militer, dalam Jonah Fisher, Rohingya 
di Myanamr: Kebenaran Kebohongan dan Aung San Suu Kyi, 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38768882, diakses pada 30 Januari 2017 pukul 22.07 WIB. 
132 Ibid, hal. 73. 
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akan diatas presiden“…I will be above the president”,“well, i'll make all the 

decisions”, “the president will be told exactly what he can do” saat setelah 

kemenangan partai NLD pada pemilu 2015.133 Hal tersebut dipertegas oleh 

pernyataan dari MP Khin Maung Myint jika Aung San Suu Kyi dapat ‘berkuasa’ 

di atas presiden “…the president’s boss” “…can control the president and all the 

Cabinet members.”134 

Lebih lanjut, partai NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi memiliki 

posisi mayoritas di parlemen karena kemenangannya di pemilu 2015. Hal tersebut 

memberikan kesempatan besar kepada Aung San Suu Kyi bersama NLD untuk 

bisa membuat UU baru dan menghapus UU lama termasuk UU yang 

mensegregasi etnis Rohingya.135 Jadi, berdasarkan penjelasan diatas Aung San 

Suu Kyi mempunyai kapasitas politik yang cukup besar untuk dapat membuat 

kebijakan penyelesaian segregasi etnis Rohingya. 
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