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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Myanmar merupakan salah satu negara yang memiliki beragam etnis yang 

diakui seperti Kachin, Kayah, Karen, Shan, Chin, Mon, Burma, dan Rakhine. 

Etnis Burma mendominasi dengan jumlah dua pertiga dari populasi dan 90% 

populasi di Myanmar menganut Buddha, 4% Muslim, 4% Kristen, dan 2% Hindu. 

Keberagaman etnis dengan perbedaan latar belakang sejarah, budaya, agama, 

bahkan bahasa ini menimbulkan konflik etnis.
1
 Konflik etnis yang terjadi di 

Myanmar melibatkan etnis muslim Rohingya dan etnis Rakhine yang hidup 

berdampingan di wilayah utara negara bagian Rakhine. Etnis Rohingya 

mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh etnis 

Rakhine dan etnis mayoritas Burma serta didukung pemerintah Junta Militer.
2
 

Sejak Burma (Myanmar) mendapat kemerdekaan dari Inggris pada tahun 

1948, populasi etnis Rohingya berusaha terus dikurangi oleh pemerintah dengan 

tindakan pengusiran, penghancuran, serta kekerasan dan aksi-aksi tersebut 

semakin memuncak ketika Junta Militer di bawah kepemimpinan Jenderal Ne 
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Win mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1962.
3
 Tindakan ini 

didukung dengan tidak diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingya dalam 

Burma Citizenship Law 1982 Pasal 3. Hilangnya status kewarganegaraan etnis 

Rohingya membuat mereka tidak mendapatkan perlindungan nasional dan hak-

hak mereka sebagaimana mestinya serta mengalami pelanggaran HAM.
4
 

Pelanggaran HAM yang diterima etnis Rohingya seperti penolakan 

pemberian status kewarganegaraan, pengusiran, penyiksaan, pembunuhan, dan 

penahanan secara ilegal. Selain itu, mereka juga mengalami pembatasan 

pergerakan dan akses politik, penghambatan dalam pelayanan publik dan 

pendidikan, hak voting dan perlindungan hukum yang rendah, penghambatan 

kepemilikan tanah dan justru melakukan pengambil alihan tanah sewenang-

wenang. Kemudian penerapan pajak yang tinggi serta praktik kerja paksa, 

penghancuran tempat ibadah, pembatasan hak untuk menikah, dan pembiaran 

kejahatan seksual.
5
 

Konflik etnis Myanmar ini menjadi sorotan dunia internasional sejak 

terjadinya kerusuhan komunal pada Juni 2012 yang menyebabkan lebih dari 

100.000 orang mengungsi ke negara-negara sekitarnya seperti Bangladesh.
6
 Hal 

ini membuat Myanmar mendapat kecaman dari berbagai negara serta pemberian 

sanksi seperti embargo ekonomi dan persenjataan militer oleh Uni Eropa dan 
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Amerika Serikat. Selain itu, banyak negara-negara terutama di Asia Tenggara 

yang mengupayakan penyelesaian konflik ini. Kemudian organisasi regional dan 

internasional yang menangani permasalahan HAM, pengungsi, maupun berbagai 

dampak yang ditimbulkan pasca kerusuhan juga ikut berkontribusi untuk 

membantu.
7
  

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

(OHCHR) sebagai organisasi yang menangani isu mengenai HAM juga berperan 

dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM di Myanmar. OHCHR memiliki misi 

untuk memberikan perlindungan HAM, memberdayakan manusia untuk 

menyadari hak-hak dasarnya, dan penerapan penegakan HAM bagi otoritas yang 

bertanggung jawab.
8
 Misi tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Piagam 

PBB, UU Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of Human Rights), 

resolusi Majelis Umum 48/141, Deklarasi Wina dan dan Program Aksi tahun 

1993 Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, dan Dokumen Hasil KTT Dunia 

2005.
9
 

Keterlibatan OHCHR sejak tahun 1993
10

 dalam peranannya menangani 

konflik etnis di Myanmar yakni melakukan penelitian secara menyeluruh, 

pemantauan langsung, pelaporan, serta menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM 

yang terjadi di Myanmar dengan didukung prosedur khusus berupa pelapor 
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khusus, ahli independen, dan kelompok kerja. Pelapor khusus yang bertugas pada 

tahun 2008 hingga 2017 yakni Thomas Ojea Quintana (2008-2014) dan Yanghee 

Lee (2014-2017) juga sebagai penghubung antara etnis Rohingya dan pemerintah 

Myanmar untuk melakukan perundingan secara intens dalam menyelesaikan 

konflik antara keduanya.
11

 Berdasarkan penelitian dan identifikasi secara 

menyeluruh yang dilakukan pelapor khusus di Myanmar, OHCHR menyimpulkan 

terdapat kasus pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di 

Myanmar. Laporan tersebut didasarkan pada informasi dari berbagai sumber 

termasuk pemerintah Myanmar, entitas PBB, Komisi HAM Nasional Myanmar, 

dan entitas masyarakat sipil.
12

 

Dengan adanya prosedur khusus tersebut, OHCHR juga berkontribusi 

dalam memprakarsai kebijakan yang dihimbau kepada pemerintah Myanmar 

yakni mendorong pengakuan kewarganegaraan Rohingya, mendorong penegakan 

hukum atas pelanggaran HAM sebagai upaya menuju rekonsiliasi nasional dan 

dasar dari demokratisasi, menginisiasi untuk berhenti melakukan penangkapan 

bermotif politik dan membebaskan semua tahanan politik, memastikan kebebasan 

ruang untuk kegiatan politik, berkumpul, media, pers, maupun gerakan bagi 

seluruh warga Myanmar.
13

  

OHCHR juga memiliki program kerjasama teknis berupa pelaksanakan 

proyek seperti pelatihan dan dukungan dibidang administrasi peradilan, reformasi 
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legislatif, ratifikasi perjanjian HAM, pendidikan HAM, serta seminar dan 

lokakarya mengenai HAM. Selain itu juga diadakan pelatihan untuk hakim, 

pengacara, jaksa, petugas penjara, serta petugas penegak hukum agar dapat 

menerapkan standar HAM internasional yang relevan untuk administrasi 

peradilan. Kemudian memfasilitasi pemeriksaan kemanusiaan & teknik efektif 

bagi kinerja pidana dan fungsi yudisial.
14

 Selanjutnya untuk mewujudkan 

profesionalisme dalam jurnalistik, didirikanlah sekolah jurnalisme pada Juli 2014 

yang menawarkan kursus diploma satu tahun serta pengembangan kursus 

jurnalisme lainnya bagi siswa dan praktisi di seluruh negeri.
15

 

Selanjutnya dalam peranannya menangani permasalahan pelanggaran 

HAM di Myanmar, OHCHR juga berkoordinasi dengan organisasi lain. Hal ini  

seperti koordinasinya dengan United Nation High Commissioner for Refugees 

(UNHCR) untuk penanganan pengungsi Rohingya, International Committee of 

the Red Cross (ICRC) untuk perpanjangan bantuan dan akses ke tahanan politik 

dan daerah konflik, International Labor Organizations (ILO) untuk penghapusan 

segala bentuk kerja paksa.
16

 Kemudian OHCHR juga memfasilitasi misi United 
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Nation Mine Action Service (UNMAS) ke Myanmar untuk menyediakan teknis, 

koordinasi dan dukungan nasihat tentang isu-isu ranjau.
17

 

Femonena ini menjadi menarik sebab peranan yang dilakukan OHCHR 

dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar 

mengalami kendala. Kendala tersebut seperti tidak adanya perubahan dalam pola 

perilaku Myanmar secara signifikan, adanya pembatasan akses oleh Myanmar 

bagi masyarakat internasional, dan hambatan dalam pelaksanaan norma HAM 

secara internasional. Hal tersebut mengakibatkan pelanggaran HAM terhadap 

Rohingya maupun etnis minoritas lain masih berlangsung hingga tahun 2017. 

Pelanggaran HAM tersebut antara lain perlakuan tidak manusiawi, pelecehan 

seksual, pembatasan pergerakan, kerja paksa, pengusiran, penyitaan tanah, 

penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan, 

kebijakan diskriminatif yang sistematis dan melembaga, pelanggaran standar 

ketenagakerjaan, pembatasan akses pendidikan dan lainnya.
18

 

Selain itu, tidak tercapainya rekonsiliasi nasional dan perdamaian, status 

kewarganegaraan Etnis Rohingya tidak diakui, supremasi hukum yang lemah 

termasuk adanya impunitas bagi militer, lembaga peradilan tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip independensi, serta adanya pembatasan kebebasan berserikat dan 

mengeluarkan pendapat. Reformasi legislatif dan konstitusi yang belum sesuai 

dengan standar internasional termasuk UU Kewarganegaraan 1982 mengenai 

ketentuan diskriminatif untuk pemberian kewarganegaraan atas dasar etnis atau 
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ras. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis penyebab OHCHR mengalami 

kendala dalam mengatasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia etnis di 

Myanmar.
19

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah 

yakni Mengapa OHCHR mengalami kendala dalam mengatasi kasus pelanggaran 

HAM etnis Rohingya di Myanmar? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, 

adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar. 

2. Mengetahui Peranan OHCHR dalam mengatasi pelanggaran HAM etnis 

Rohingya di Myanmar. 

3. Mengetahui penyebab OHCHR mengalami kendala dalam mengatasi 

kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan dalam kajian ilmu Hubungan Internasional, 

khususnya tentang penyebab OHCHR mengalami kendala dalam mengatasi 

pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar. 
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1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

untuk menambah informasi atau bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Terdapat lima penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai dasar dan 

bahan referensi yang berkaitan dengan skripsi dan masalah yang diteliti. Skripsi 

pertama yang digunakan oleh penulis yaitu skripsi milik Mei Nurdiana yang 

berjudul “Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Rohingya.”
20

 Dalam 

skripsinya, Mei Nurdiana menjelaskan latar belakang terjadinya konflik etnis di 

Myanmar yang melibatkan etnis Muslim Rohingya sebagai etnis minoritas dan 

etnis Rakhine yang beragama Buddha sebagai etnis mayoritas.  

Penulis berfokus pada peran Indonesia dalam penyelesaian konflik 

Rohingya sesuai dengan peranan nasionalnya sebagai mediator integrator. 

Peranan Indonesia tidak terlepas dari kepentingan aspek internal maupun 

eksternal. Dalam aspek internal, Indonesia memiliki kebutuhan domestik berupa 

beras yang diimpor dari Myanmar. Sedangkan aspek eksternal yaitu intensitas 

tindakan Indonesia dan banyaknya pengungsi Rohingya yang berdatangan ke 

Indonesia, dimana peranan yang dilakukan merupakan respon Indonesia terhadap 

konflik yang terjadi di Myanmar. Indonesia juga ingin meningkatkan wibawa dan 

mencapai image bahwa Indonesia mampu menyelesaikan dan mendamaikan 

konflik Rohingya. 
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Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan landasan 

konsep diplomasi dan teori peran. Konsep diplomasi disini sesuai dengan upaya 

diplomasi Indonesia sebagai mediator integrator terhadap konflik etnis di 

Myanmar. Sedangkan dengan menggunakan teori peranan nasional yang 

menjadikan pertimbangan negara dalam menjalankan konsepsi tersebut sebagai 

mediator integrator oleh Holsti ditinjau dari kedekatan geografi, peranan 

tradisional dimana Indonesia yang menjunjung tinggi norma HAM, komposisi 

etnis budaya nasional seperti halnya Indonesia yang memiliki berbagai etnis. 

Adapun hal yang dapat dijadikan manfaat dari penelitian ini adalah penjelasan 

mengenai latar belakang dan perkembangan konflik etnis Rohingya di Myanmar. 

Penelitian kedua yakni skripsi Dwi Aridya Nurfadillah yang berjudul 

“Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Rohingnya dari Myanmar.”
21

 

Penulis menekankan pada peran ASEAN sebagai organisasi yang memiliki tugas 

untuk menjaga kestabilan kawasan Asia Tenggara termasuk penanganan masalah 

pengungsi Rohingya akibat konflik atas diskriminasi yang dilakukan pemerintah 

Myanmar terhadap etnis Rohingya. Penelitian ini berfokus pada peningkatan 

kerjasama keamanan dalam menanggulangi isu keamanan non-tradisional yang 

terjadi di Myanmar yaitu melindungi Hak Asasi Manusia atas kesetaraan. 

Metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan landasan 

konsep Regionalisme. Regionalisme mencakup adanya kerjasama yang terjalin 

antar negara-negara di suatu kawasan karena kedekatan geografis untuk bersama-

sama mengatasi permasalahan ekonomi, sosial budaya, politik, serta keamanan. 
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Hal ini menimbulkan interdependensi yang dapat memunculkan konflik keamanan 

di dalam maupun intervensi dari luar. Ancaman terhadap regional, disatu sisi 

dapat mengganggu keamanan regional dan disisi lain dapat menciptakan 

kerjasama untuk meminimalisir ancaman tersebut.  

Dalam penanganan pengungsi Rohingya di Myanmar, negara-negara 

ASEAN menggunakan Constructive Engagement untuk mendorong proses 

demokratisasi di Myanmar dan menyelesaikan permasalahan politik di kawasan 

Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN saling membantu untuk 

mengatasi masalah politik yang berat dengan tetap tidak melanggar batas-batas 

kedaulatan. Manfaat yang bisa diambil yakni penulis dapat memperoleh gambaran 

tentang apasaja yang dilakukan ASEAN sebagai organisasi regional untuk 

menangani pengungsi Rohingya di Myanmar dengan menggunakan 

Comprehensive Security (keamanan secara menyeluruh) dengan perlindungan dan 

perolehan kesamaan HAM. 

Penelitian ketiga yaitu skripsi berjudul “Peran OHCHR dalam 

Menangani Kasus HAM yang Terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 

2012” oleh Bayu Azhari Ramadhani.
22

 Penelitian ini mengunakan metode 

penelitian deskriptif dengan menggunakan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), 

konsep genosida, dan teori organisasi internasional.  

OHCHR sebagai organisasi internasional yang menangani permasalahan 

HAM berperan sebagai inisiator, fasilitator, dan mediator. Sebagai inisiator, 

OHCHR bertugas mengambil beberapa tindakan atau inisiatif yang dipandang 
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tepat untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM etnis Rohingya. Sebagai 

fasilitator OHCHR memfasilitasi pemerintah Myanmar dengan organisasi 

internasioanl lainnya khususnya untuk memperoleh bantuan kemanusiaan bagi 

etnis Rohingya yang mengalami kekerasan dan diskriminasi. Sebagai mediator, 

OHCHR melakukan tindakan agar pemerintah Myanmar dapat menjaga hubungan 

baik berupa dialog atau bentuk kerjasama lainnya dengan negara-negara tetangga 

agar dapat membantu mencapai penyelesaian.  

Selain itu, OHCHR juga melakukan penyelidikan khusus dan independen 

terhadap permasalahan yang terjadi dan melakukan negosiasi dengan pemerintah 

Myanmar untuk menghentikan berbagai tindakan pelanggaran HAM. Dalam 

implementasinya, OHCHR juga mengalami hambatan yakni terbatasnya akses 

untuk menjangkau wilayah konflik dan tarik ulur proses perizinan dari pemerintah 

Myanmar. 

Penelitian keempat yaitu tesis milik Aris Pramono yang bejudul “Peran 

UNHCR dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di 

Bangladesh (Periode 1978-2002).”
23

 Dalam tesis ini, penulis menganalisa peran 

dan hambatan yang dihadapi United Nations High Commisioner for Refugees 

(UNHCR) dalam penanganan arus pengungsi etnis Rohingya yang mengalir ke 

Bangladesh. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif 

dengan proses berpikir induktif dan menggunakan konsep pengungsi, Human 

Security dan konsep peranan International Government Organization (IGO). 
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Peran UNHCR dalam menangani pengungsi yakni sebagai insiator, 

fasilitator, mediator-rekonsiliator, dan determinator. Sebagai inisiator, UNHCR 

memiliki legitimasi untuk ikut terlibat dalam masalah pengungsi Rohingya di 

Bangladesh setelah Bangladesh mengajukan permohonan bantuan kepada 

UNHCR untuk menangani pengungsi. UNHCR terus melakukan pemantauan dan 

mendorong pembentukan mekanisme penentuan status pengungsi dan 

perlindungan bagi mereka. 

UNHCR sebagai fasilitator ialah memfasilitasi bantuan dari pihak lain 

seperti IGO, NGO lokal maupun Internasional serta pemerintah lokal. Sedangkan 

sebagai mediator-rekonsiliator, UNHCR berperan untuk membuat pemerintah 

Myanmar dan Bangladesh agar mau melakukan pertemuan dan perundingan bagi 

penyelesaian masalah pengungsi Rohingya. Kemudian UNHCR sebagai 

determinator yakni berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memiliki 

wewenang untuk menentukan status bagi pengungsi dan melakukan penyelesaian 

jangka panjang bagi pengungsi Rohingya. Namun dalam pelaksanaannya UNHCR 

mengalami hambatan karena baik Myanmar maupun Bangladesh tidak 

menandatangani konvensi yang berkaitan dengan pengungsi. Selain itu, 

pemerintahan Myanmar pada saat itu berada ditangan militer yang mengabaikan 

masalah-masalah HAM. 

Penelitian kelima yakni jurnal ilmiah milik Dorma Elvrianty Sirait yang 

berjudul “Peran UNICEF dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child 
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Soldiering) di Myanmar (Tahun 2007-2013).”
24

 Dalam tulisan ilmiah ini, penulis 

menggunakan metode penelitian deskriptif yang menggambarkan bagaimana 

UNICEF (United Nations Children’s Fund) memainkan perannya dalam 

mengatasi fenomena HAM global seperti yang terjadi di Myanmar khususnya 

dalam perekrutan tentara anak.  

Penulis menggunakan teori organisasi internasional untuk menjelaskan 

peran yang dilakukan UNICEF sebagai organisasi internasional untuk 

perlindungan hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak 1989. UNICEF secara 

berkelanjutan mengupayakan penghapusan perekrutan tentara anak. Upaya 

UNICEF tersebut menjadi mudah dengan adanya legitimasi secara hukum oleh 

pemerintah Myanmar, seperti ratifikasi Myanmar atas Konvensi Hak Anak pada 

tahun 1991, pembuatan UU Hukum Anak tahun 1993, Aturan dan Ketentuan pada 

2001 dan Hukum Anti Perdagangan Orang tahun 1995.  

Adapun peran yang dilakukan UNICEF antara lain pelatihan dan 

workshop mengenai hak dan perlindungan anak, dokumentasi dan kampanye, 

kerjasama dengan pemerintah Myanmar dalam Joint Action Plan, membantu 

Myanmar dalam membentuk kebijakan nasional, kerangka hukum dan advokasi 

mengenai perlindungan anak, serta adanya program DPR (Disarmament, 

demobilization, and reintegration). 

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, 

posisi penelitian ini lebih menekankan pada penyebab OHCHR mengalami 

kendala dalam mengatasi konflik rohingya di Myanmar. Sedangkan, kelima 

                                                           
24

 Dorma Elvrianty Sirait, Peran UNICEF dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child 

Soldiering) di Myanmar (Tahun 2007-2013),  Jurnal JOM FISIP, Vol. 2, No. 1 (2014), Pekanbaru: 

Fakultas Hukum Universitas Riau. 
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penelitian terdahulu berfokus pada peran organisasi regional maupun internasional 

menurut fungsi dan tujuannya masing-masing untuk mengatasi konflik yang 

terjadi di Myanmar maupun dampaknya.  

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

 

N

NO 

 

JUDUL DAN 

NAMA 

PENELITIAN 

 

JENIS 

PENELITIAN 

DAN ALAT 

ANALISA 

 

 

HASIL 

1 

1

1.  

Skripsi: Peran 

Indonesia dalam 

Penyelesaian 

Konflik 

Rohingya. 

 

Oleh: Mei 

Nurdiana 

 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Konsep 

diplomasi dan 

teori peran 

- Peran Indonesia dalam 

menyelesaikan konflik Rohingya 

sebagai mediator integrator melalui 

upaya diplomasi dengan pemerintah 

Myanmar. 

- Kepentingan Indonesia dalam  

mengatasi konflik etnis di Myanmar 

untuk kebutuhan beras domestik 

dan meningkatkan prestise serta 

mencapai image. 

2 

2

2. 

Skripsi: Peran 

ASEAN dalam 

Penanganan 

Pengungsi 

Rohingya dari 

Myanmar. 

 

Oleh: Dwi Aridya 

Nurfadillah 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Konsep 

Regionalisme 

- Peran ASEAN dalam  menangani 

pengungsi Rohingya menggunakan 

constructive engagement, juga 

dalam menyelesaikan persoalan 

politik regional. 

- Negara anggota ASEAN 

menggunakan pertemuan Bali 

Process sehingga tercipta komitmen 

bagi pengungsi dan pemberian 

bantuan dari negara anggota. 

3 

3

3. 

Skripsi: Peran 

OHCHR dalam 

Menangani Kasus 

HAM yang 

Terjadi pada 

Etnis Rohingya di 

Myanmar Tahun 

2012. 

 

Oleh : Bayu 

Azhari 

Ramadhani 

 

Deskriptif 

 

Pendekatan : 

Konsep Hak 

Asasi Manusia 

(HAM), 

Konsep 

Genosida, dan 

Teori 

Organisasi 

Internasional 

- Peran OHCHR sebagai inisiator 

yaitu mengambil tindakan atau 

inisiasi untuk menyelesaikan 

pelanggaran HAM Rohingya. 

-Peran sebagai fasilitator yakni 

memfasilitasi pemerintah Myanmar 

dengan organisasi internasional 

lainnya untuk memperoleh bantuan 

kemanusiaan. 

- Peran sebagai mediator yaitu 

melakukan tindakan agar 

pemerintah Myanmar dapat 

menjaga hubungan bagi melalui 
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dialog dan kerjasama. 

4 

4

4. 

Skripsi: Peran 

UNHCR dalam 

menangani 

pengungsi 

Myanmar etnis 

Rohingya di 

Bangladesh. 

 

Oleh: Aris 

Pramono 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Konsep 

pengungsi, 

Human 

Security, dan 

Peran IGO. 

- Peran UNHCR sebagai inisiator 

terus melakukan pemantauan dan 

mendorong pembentukan 

mekanisme penentuan status 

pengungsi dan perlindungan bagi 

mereka. 

- UNHCR sebagai fasilitator ialah 

memfasilitasi bantuan dari pihak 

lain seperti IGO, NGO lokal 

maupun Internasional serta 

pemerintah lokal. 

- UNHCR sebagai mediator-

rekonsiliator, berperan untuk 

membuat pemerintah Myanmar dan 

Bangladesh agar mau melakukan 

pertemuan dan perundingan bagi 

penyelesaian masalah pengungsi 

Rohingya.  

- UNHCR sebagai determinator 

yakni memiliki wewenang untuk 

menentukan status bagi pengungsi 

dan melakukan penyelesaian jangka 

panjang bagi pengungsi Rohingya.  

5 

5

5. 

Jurnal Ilmiah:  

Peran UNICEF 

dalam Menangani 

Perekrutan 

Tentara Anak 

(Child 

Soldiering) di 

Myanmar (Tahun 

2007-2013) 

Oleh: Dorma 

Elvrianty Sirait 

Deskriptif 

 

Pendekatan: 

Teori 

Organisasi 

Internasional 

-Peran yang dilakukan UNICEF 

pelatihan dan workshop mengenai 

hak dan perlindungan anak, 

dokumentasi dan kampanye, 

kerjasama dengan pemerintah 

Myanmar dalam Joint Action Plan, 

membantu Myanmar dalam 

membentuk kebijakan nasional, 

kerangka hukum dan advokasi 

mengenai perlindungan anak, serta 

adanya program DPR 

(disarmament, demobilization, and 

reintegration). 

 

6

6. 

Skripsi: 

Kendala OHCHR 

Mengatasi Kasus 

Pelanggaran 

HAM Etnis 

Rohingya di 

Eksplanatif 

 

Pendekatan: 

Teori peranan 

organisasi 

internasional, 

- Faktor-faktor yang menyebabkan 

OHCHR mengalami kendala dalam 

mengatasi pelanggaran HAM etnis 

Rohingya di Myanmar yakni 

kepatuhan Myanmar yang rendah 

dan kompleksitas masalah tinggi 
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Myanmar 

Oleh: Ria 

Agustina Larasati 

dan konsep 

efektivitas 

rezim. 

yang melibatkan banyak aspek 

seperti aspek sejarah, agama, etnis, 

budaya, ekonomi, sosial maupun 

budaya. Selain itu, wacana dalam 

politik internasional yang dihambat 

oleh kepentingan negara dan aktor 

lain serta benturan dengan norma 

kedaulatan negara sebagai norma 

yang masih berlaku dalam prinsip 

hubungan dan hukum internasional. 

 

1.5 Landasan Konsep dan Teori 

Dalam penelitian, dibutuhkan adanya landasan konsep dan teori untuk 

menjelaskan suatu fenomena, sebagai alat analisa dan untuk menguji hipotesis 

serta membantu penulis menentukan arah penulisan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan landasan teori peranan organisasi internasional dan konsep 

efektivitas rezim.  

1.5.1 Teori Peranan Organisasi Internasional 

Peranan merupakan fungsi dari kapasitas yang dimiliki dalam lingkup 

sosialnya baik individu, kelompok, maupun organisasi untuk memenuhi tuntutan 

maupun tujuan secara struktural dalam sistem sosial.
25

 Sedangkan menurut 

Mohtar Mas’oed, peranan merupakan perilaku yang diharapkan akan dilakukan 

oleh seseorang sesuai posisinya. Perilaku politik yang dijalankan merupakan 

akibat dari tuntutan dari peran yang diemban oleh aktor politik.
26

 

                                                           
25

 Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan  Mochammad, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 30-31. 
26

 Mohtar Mas’oed, 1989, Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi, 

Yogyakarta: PAU-SS-UGM, hlm. 44. 
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Organisasi internasional dibentuk untuk melaksanakan peranan sesuai 

tujuan pembentukannya oleh anggota. Clive Archer menguraikan tiga peranan 

organisasi internasional yaitu sebagai aktor, instrumen, dan arena. 

1. Aktor 

Dalam peranannya sebagai aktor, organisasi internasional memiliki sifat 

independen atau bebas dari pengaruh luar dalam mengambil keputusan. Bertindak 

dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi 

sekedar pelaksana kepentingan anggota-anggotanya. Peranan organisasi 

internasional sebagai aktor semakin terlihat ketika memiliki entitas yang berbeda 

dengan negara-negara anggotanya. Menurut Arnold Wolfers, sejumlah entitas 

termasuk organisasi internasional menjadi aktor dalam arena internasional karena 

dapat mempengaruhi peristiwa yang terjadi di dunia dan menjadi pesaing bagi 

negara-bangsa.
27

 

Dari uraian diatas, Office of United Nations High Commissioner for 

Human Rights (OHCHR) sebagai organisasi yang menangani isu-isu mengenai 

HAM memiliki peranan sebagai aktor independen. OHCHR memiliki kapasitas 

sendiri untuk mengatasi permasalahan di Myanmar melalui prosedur khusus. 

Prosedur khusus terdiri dari individu yakni pelapor khusus atau pakar independen, 

kelompok kerja yang terdiri dari lima anggota, masing-masing mewakili 

kelompok regional PBB (Afrika, Asia, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Timur, 

dan Kelompok Barat). Mereka melakukan penelitian secara menyeluruh, 

pemantauan langsung ke daerah konflik, pelaporan dan menindaklanjuti kasus 

                                                           
27

 Clive Archer, 1992, International Organizations (2
nd 

ed), London & New York: Routledge, hlm. 

147-148. 
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pelanggaran HAM di Myanmar.
28

 Pelapor khusus untuk Myanmar pada rentang 

waktu 2008 hingga 2017 pada saat itu ialah Thomas Ojea Quintana dan Yanghee 

Lee. Ia menerima keluhan dari etnis minoritas Rohingya mengenai perlakuan 

militer yang bertindak sewenang-wenang, terjun langsung ke penjara Sittwe untuk 

memantau keadaan tahanan politik, memberi rekomendasi langkah-langkah nyata 

dalam mencapai rekonsiliasi maupun kebijakan lainnya.
29

 

Selain itu, OHCHR juga sebagai alat penghubung antara Rohingya dan 

pemerintah Myanmar untuk melakukan perundingan secara intens dalam 

menyelesaikan konflik antara keduanya melalui upaya pelapor khusus Myanmar. 

Seperti upaya pertama dialog antara Aung San Suu Kyi dengan Menteri 

Perhubungan antara November 2007 dan Januari 2008 selama lima kali sejak 

2003. Aung San Suu Kyi juga diizinkan bertemu komite Eksekutif Sentral Liga 

Nasional untuk Demokrasi (NLD).
30

  

Pelapor khusus juga mendesak Pemerintah Myanmar untuk berhenti 

melakukan penangkapan bermotif politik dan membebaskan semua tahanan 

politik termasuk Aung San Suu Kyi. Mendorong penegakan hukum atas 

pelanggaran HAM dan pengakuan kewarganegaraan etnis Rohingya, menyerukan 

untuk memastikan kebebasan ruang kegiatan politik, berkumpul, mesia, pers, 

asosiasi, gerakan bagi seluruh warga Myanmar. Kemudian penyelenggaraan 

pemilihan umum yang bebas dan adil, menjamin gencatan senjata dan 

                                                           
28

 The Office of United Nation High Commissioner for Human Rights (OHCHR), What We Do, 

diakses dari http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhatWeDo.aspx (29/03/2017, 05:40 WIB) 
29

 Report of the Special Rapporteur, A/HRC/25/64, Loc. Cit. 
30

 Situation of the Human Rights in Myanmar: Report of the Secretary-General, 2008, A/63/356, 

diakses dalam https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/508/72/PDF/N0850872.pdf?OpenElement (30/03/2017, 

10:23WIB) 

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhatWeDo.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/508/72/PDF/N0850872.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/508/72/PDF/N0850872.pdf?OpenElement
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kesepakatan politik dengan kelompok etnis minoritas, serta menyerukan 

perbaikan lembaga peradilan yang independen dan bertanggungjawab.
31

 

Pelapor khusus juga menyerukan kebebasan berpendapat dan berekspresi 

bagi warga negaranya. Selain itu, UU yang berkaitan dengan keamanan nasional 

juga harus diterapkan dengan cara yang sesuai dengan standar HAM 

internasional. Pelapor mendorong untuk mempromosikan profesionalisme dalam 

jurnalistik, dengan rencana pembukaan sekolah jurnalisme pada Juli 2014 yang 

menawarkan kursus diploma satu tahun serta pengembangan kursus jurnalisme 

lainnya untuk siswa dan praktisi diseluruh negeri.
32

 

2. Instrumen 

Organisasi internasional sebagai instrumen merupakan alat yang 

digunakan oleh anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan politik 

luar negerinya. Hal ini biasanya terjadi pada Intergovernmental Organizations 

(IGOs) dimana anggotanya merupakan negara-negara berdaulat yang dapat 

membatasi tindakan organisasi internasional. Peranan organisasi internasional 

sebagai instrumen dianggap memiliki suatu kekuatan yang sangat mendukung 

bagi kepentingan nasional suatu negara. Hal ini bukan berarti setiap keputusan 

yang diambil oleh organisasi internasional bertujuan untuk memenuhi setiap 

kepentingan anggotanya. Namun, sebagai alat untuk mencapai kesepakatan atas 

kebijakan nasional masing-masing anggota dimana koordinasi multilateral tetap 

menjadi sasaran jangka panjang pemerintah nasional.
33

 

                                                           
31

 Report of the Special Rapporteur , A/67/383, Loc. Cit. 
32

 Report of the Special Rapporteur, A/HRC/25/64, Loc. Cit. 
33

 Clive Archer, Op. Cit., hlm. 135-136. 
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Peranan OHCHR sebagai instrumen yakni sarana dalam membantu 

Myanmar mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya sesuai 

perjanjian maupun konvensi yang sudah disetujui, ditandatangani, maupun 

diratifikasi oleh Myanmar seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan 

Piagam PBB sebagai anggota PBB. Kemudian Myanmar juga telah meratifikasi 

beberapa konvensi seperti International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights (ICESCR) 1976, Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women (CEDAW) 1981, Convention on the Rights of the 

Child (CRC) 1990, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 

on the sale of Children, child prostitution and child pornography (OPSC) 2002, 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 2008. Hal ini 

membuat Myanmar terikat dan mengemban tanggung jawab untuk bersama-sama 

menegakkan perlindungan HAM.
34

 

Sesuai dengan instrumen HAM tersebut, OHCHR melaksanakan program 

kerjasama teknis yang bertujuan untuk memperkuat peranan yang dimainkan oleh 

lembaga HAM nasional dalam mempromosikan dan melindungi HAM. Program 

yang diadakan yakni seminar dan lokakarya untuk memberi informasi dan 

pemahaman kepada pejabat pemerintah dalam struktur dan fungsi badan tersebut, 

pelatihan bagi hakim, pengacara, jaksa, petugas penjara, serta petugas penegak 

hukum lainnya agar menerapkan HAM sesuai standar internasional yang relevan 

untuk administrasi peradilan.
35

 

                                                           
34

 Report of the Special Rapporteur , A/67/383, Loc. Cit. 
35

 The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Substantive 

Areas, diakses dalam http://www.ohchr.org/EN/Countries/pages/SubstantiveAreasIndex.aspx 

(30/03/2017, 11:04 WIB) 

http://www.ohchr.org/EN/Countries/pages/SubstantiveAreasIndex.aspx
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Selanjutnya memfasilitasi pemeriksaan kemanusiaan dan teknik efektif 

bagi kinerja pidana dan fungsi yudisial, program reformasi konstitusi dan 

legislatif untuk memastikan konsistensi perundang-undangan nasional sesuai 

standar HAM internasional. Program tersebut dilakukan dengan penyelenggaraan 

konferensi, memberikan layanan konsultasi para ahli, penyediaan informasi dan 

dokumentasi HAM, bantuan dalam penyusunan Undang-Undang, dukungan 

kampanye informasi publik untuk memastikan keterlibatan semua sektor 

masyarakat dalam pembuatan UU.
36

 

3. Arena 

Peranan organisasi internasional sebagai arena atau forum yakni tempat 

membahas masalah internasional dan menindaklanjutinya. Organisasi 

menyediakan tempat pertemuan agar anggota dapat berkumpul untuk berdiskusi, 

berdebat, bekerjasama atau saling berbeda pendapat. Negara dapat menggunakan 

organisasi internasional sebagai tempat untuk mengemukakan kepentingan, 

menunjukkan pandangan, serta saran secara lebih terbuka dalam forum publik 

yang mana tidak diperoleh dalam diplomasi bilateral.
37

  

Peranan OHCHR sebagai arena yakni forum melakukan komunikasi untuk 

menemukan solusi atas permasalahan tentang HAM yang terjadi di Myanmar 

dengan mewadahi pihak atau organisasi lain untuk ikut berkontribusi dalam 

menangani pelanggaran HAM dan dampak yang ditimbulkan pelanggaran HAM. 

Hal ini seperti dalam penanganan pengungsi Rohingya melalui koordinasi dengan 

United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan pemenuhan 

                                                           
36

 Ibid. 
37

 Clive Archer, Op. Cit., hlm. 141. 
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kebutuhan dasar bagi warga Rohingya, perpanjangan bantuan dan akses ke 

tahanan politik dan daerah konflik bagi PMI, mengatur koordinasi bersama 

International Labor Organizations (ILO) untuk penghapusan segala bentuk kerja 

paksa. OHCHR juga memfasilitasi misi United Nation Mine Action Service 

(UNMAS) ke Myanmar untuk menyediakan teknis, koordinasi dan dukungan 

nasihat tentang isu-isu ranjau.
38

 

Selain itu, melakukan pertemuan tingkat tinggi yakni Group of Friends 

yang dipimpin utusan OHCHR yang terdiri dari berbagai negara seperti Inggris, 

Irlandia Utara, negara anggota Uni Eropa, dan Amerika serikat. Pertemuan ini 

membahas upaya-upaya mencapai stabilitas dan pembangunan nasional dengan 

mendesak pemerintah Myanmar meningkatkan kerjasama agar penghormatan 

terhadap HAM dilakukan, mendorong perdamaian antar pihak yang bertikai, dan 

menunjuk komunitas internasional untuk membantu Myanmar mengatasi 

tantangan kemanusiaan, politik, dan pembangunan.
39

 

1.5.2 Konsep Efektivitas Rezim 

Sebelum menelaah lebih jauh konsep efektivitas rezim internasional, 

penulis akan memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksud rezim 

internasional. Donald Puchala dan Raymond Hopkins mengungkapkan bahwa 

rezim ada di setiap issue-area substantif dalam hubungan internasional 

dimanapun ada keteraturan dalam perilaku, beberapa jenis prinsip, norma, atau 

                                                           
38

 Report of the Special Rapporteur , A/67/383, Loc. Cit. 
39

 Report of the Special Rapporteur on the situation of human right in Myanmar, 2010,  A/65/367, 

diakses dalam https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/533/49/PDF/N1053349.pdf?OpenElement (14/04/2018, 05:08 

WIB) 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/533/49/PDF/N1053349.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/533/49/PDF/N1053349.pdf?OpenElement
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harus ada aturan untuk menjelaskannya.
40

 Kemudian Robert Keohane 

mengartikan rezim internasional sebagai institusi yang memiliki aturan-aturan 

eksplisit dan disepakati oleh pemerintah negara, yang berkaitan dengan khususnya 

isu-isu dalam hubungan internasional.
41

  

Sementara definisi Stephen D. Krasner mengenai rezim adalah 

seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan baik 

eksplisit maupun implisit dimana semua harapan para aktor berkumpul dalam 

hubungan internasional. Prinsip disini berarti keyakinan terhadap fakta, hubungan 

kausalitas dan kebenaran, sedangkan norma adalah standar perilaku yang 

dituangkan dalam hak dan kewajiban. Aturan merupakan bentuk ketentuan dan 

larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku tersebut. Selanjutnya prosedur 

pengambilan keputusan adalah praktik umum untuk membuat dan 

mengimplementasikan keputusan bersama.
42

 

Analisis rezim merupakan pendekatan utama yang digunakan untuk 

mempelajari organisasi internasional pada tahun 1980-an dan 1990-an bahkan 

hingga saat ini. Analisis rezim bertujuan untuk memahami pengaruh dari prinsip, 

norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang terkait dengan 

organisasi internasional terhadap harapan dan perilaku negara atau aktor lain. 

Menurut Barkin, analis rezim mempelajari organisasi internasional dengan 

                                                           
40

 Stephan Haggard and Beth A. Simmons, Theories of International Regimes, dalam International 

Organization Vol, 41, No, 3 (Summer 1987), hlm. 493. 
41

 Olav Schram Stokke, Determining the Effectiveness of International Regimes, diakses dalam 

http://www.svt.ntnu.no/iss/fagkonferanse2007/intern/papers/olav.s.stokke@fni.noStokkeDetermR

egimeEffectiveness.PDF (22/10/2017, 19:05 WIB) 
42

 Stephan Haggard, Op. Cit., hlm. 493-494. 

http://www.svt.ntnu.no/iss/fagkonferanse2007/intern/papers/olav.s.stokke@fni.noStokkeDetermRegimeEffectiveness.PDF
http://www.svt.ntnu.no/iss/fagkonferanse2007/intern/papers/olav.s.stokke@fni.noStokkeDetermRegimeEffectiveness.PDF


24 

 

melihat perilaku negara dan pada efek dari norma dan aturan bahwa organisasi 

mewujudkan perilaku tersebut.
43

 

Pada dasarnya analisis rezim muncul dari keterbatasan institusionalis
44

 

dalam menggambarkan efek organisasi internasional pada pola perilaku dalam 

hubungan internasional yang lebih luas. Institusionalisme dapat menjelaskan 

kepada kita apa yang dilakukan organisasi internasional, tetapi tidak dengan 

perbedaan yang mereka buat. Analisa rezim memberikan jawaban pada kita 

bagaimana efektifnya organisasi bekerja.
45

  

Terdapat dua pendekatan dalam analisis rezim yakni pendekatan 

rasionalisme dan pendekatan reflektivisme. Namun, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan reflektivisme karena pendekatan ini membahas dampak 

regulatif dan konstitutif, tetapi lebih fokus pada konstitutif yakni prinsip dan 

norma (implisit), serta mengkaji bagaimana dampak organisasi internasional 

terhadap aktor internasional. Sedangkan rasionalis fokus pada aturan (eksplisit) 

dan prosedur pengambilan keputusan dalam organisasi serta bagaimana membuat 

rezim bekerja seefisien mungkin dalam menyelesaikan masalah.
46

 

Pendekatan reflektivisme dalam analisa rezim membahas tentang efek 

regulatif dan konstitutif tetapi lebih menekankan pada efek konstitutif. Efek 

regulatif merupakan mekanisme dimana aktor menerima dan mematuhi aturan 

main tertentu, sedangkan efek konstitutif yakni mekanisme dimana salah satu 
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aktor menciptakan aturan permainan baru dan mencapai kesepakatan antara para 

aktor lainya. Reflektivis berasumsi bahwa negara akan memperhatikan kesesuaian 

dalam perilaku (perilaku yang sah atau tidak). Pendekatan ini menganggap 

negara-negara bergabung dengan organisasi internasional dan mematuhi aturan 

serta hukum yang ada di dalamnya bukan karena memperhitungkan kepentingan 

tertentu atau takut akan hukuman tetapi karena menganggap hukum itu sah. 

Aturan konstitutif membantu kita untuk menentukan perilaku yang sah dan yang 

mana yang tidak.
47

 

Dalam menentukan keefektivitasan rezim, reflektivis menguraikan 

beberapa cara yakni pertama, membandingkan perilaku negara pada umumnya, 

atau negara-negara yang kurang atau tidak menghormati hak-haknya dengan 

perilaku mereka di masa lalu. Kemudian melihat apakah ada perubahan terhadap 

keseluruhan pola perilaku tersebut. Dari situ kita dapat melihat sejauh mana 

adanya penghormatan terhadap HAM.
48

 

Kedua, mengamati respon negara yang melanggar norma HAM dan respon 

negara-negara lain. Ketika melihat negara melanggar norma HAM dan negara 

tersebut mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak sah, indikator dari kekuataan 

rezim ialah melihat sejauh mana respon negara tersebut membenarkan perilakunya 

dengan didukung oleh norma yang berbeda atau sebagai pengecualian yang dapat 

dibenarkan. Misalnya saja China yang menanggapi kritik bahwa ia tidak memiliki 

demokrasi ditingkat nasional dengan mencoba menciptakan proses demokrasi di 

tingkat lokal. Tanggapan negara-negara lain juga merupakan indikator kuat dari 
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kekuatan rezim. Ketika negara-negara lain memprotes suatu perilaku, hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat internasional secara keseluruhan melihat 

perilaku tersebut tidak sah.
49

 

Cara ketiga ialah dengan melihat pola wacana dalam politik internasional. 

Sejauh mana aktor dalam politik internasional berbicara tentang norma HAM dan 

berbicara dalam norma itu sendiri. Semakin banyak wacana yang dibicarakan oleh 

aktor dalam politik internasional maka norma HAM tersebut menjadi semakin 

kuat. Hal ini juga termasuk bagaimana seharusnya norma tersebut dipatuhi oleh 

negara-negara.
50

 

Melalui telaah pendekatan reflektivis, efektivitas OHCHR sebagai rezim 

dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya yakni pertama, dapat 

ditinjau dengan membandingkan perilaku Myanmar dari waktu ke waktu selama 

pemantauan dan penegakan HAM yang dilakukan oleh OHCHR disana. Selama 

keterlibatan OHCHR sejak tahun 1993 hingga 2017, perubahan pola perilaku 

Myanmar kepada penghormatan terhadap HAM tidak signifikan. Dikatakan tidak 

ada perubahan yang berarti karena hingga tahun 2017 masih terjadi pelanggaran 

HAM terhadap etnis minoritas terutama Rohingya.
51

 Kerusuhan komunal pada 25 

Agustus 2017 dan mengakibatkan lebih dari 123.000 orang Rohingya mengungsi 

ini menunjukkan pelanggaran HAM masih berlangsung di sana.
52
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Adapun kendala yang di hadapi OHCHR dalam mengatasi kasus 

pelanggaran HAM yakni berupa perubahan pola perilaku Myanmar yang 

signifikan sulit tercapai. Hal tersebut disebabkan, antara lain: 

1. Kompleksitas masalah domestik Myanmar yang tinggi  

Masalah domestik Myanmar disebabkan oleh banyak faktor, antara lain:  

a) Konflik horizontal antar etnis terutama etnis Rohingya dan etnis 

Rakhine yang didukung etnis Burma. 

b) Dukungan pemerintah dan militer atas tindakan pelanggaran HAM 

terhadap Rohingya baik secara hukum yakni pemberlakuan UU 

Kewarganegaraan 1982 dan penerapan kebijakan diskriminasi 

dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pendidikan.  

c) Perpecahan akibat banyaknya perbedaan baik perbedaan mengenai 

persepsi sejarah keberadaan Rohingya di Arakan maupun 

perbedaan kubu pada zaman kolonial. 

d) Didorong dan dipicu oleh perselisihan serta kerusuhan antar etnis, 

seperti kerusuhan komunal yang terjadi Juni 2012 dan Agustus 

2017. 

2. Kepatuhan Myanmar yang rendah  

Kepatuhan Myanmar terhadap peraturan regulatif maupun konstitutif yang 

dikeluarkan oleh OHCHR juga menghambat adanya perubahan yang 

signifikan, antara lain
53
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a) Kepatuhan Myanmar sebagai negara anggota OHCHR yang terikat 

dan bertanggung jawab untuk menerapkan ketentuan dalam 

instrumen HAM internasional yakni dengan Piagam PBB, 

Deklarasi Universal HAM 1948, ratifikasi ICESCR, CEDAW, 

CRC, OPSC, serta CRPD.
54

 

b) Kepatuhan terhadap program dan resolusi yang ditetapkan 

berdasarkan peranan OHCHR sebagai organisasi internasional, 

seperti program reformasi konstitutif dan legislatif. 

c) Kepatuhan terhadap komitmen atas program yang disepakati 

bersama antara pemerintah Myanmar dan perwakilan OHCHR, 

seperti program Rencana Aksi Bersama dan Rencana Aksi 

Rakhine, komitmen untuk melakukan reformasi dalam 

meningkatkan kebebasan beropini, komitmen dalam gencatan 

senjata, pembebasan tahanan politik, dan lainnya.
55

 

3. Rendahnya political will pemerintah Myanmar dalam mengatasi 

permasalahan pelanggaran HAM di negaranya. Tidak konsistennya 

komitmen pemerintah Myanmar terhadap kewajiban dan tanggung 

jawabnya menerapkan penghormatan terhadap HAM mempengaruhi 

perubahan pola perilaku secara signifikan. Hal ini dapat dilihat ketika 

pemerintah Myanmar menolak undangan OHCHR untuk bergabung dalam 

pertemuan tingkat tinggi “Group of Friends.” Padahal pertemuan tersebut 
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sangat penting sebab membahas upaya-upaya untuk mendorong 

penghormatan terhadap HAM dan rekonsiliasi nasional, upaya baru bagi 

tercapainya stabilitas dan pembangunan nasional dengan meningkatkan 

kerjasama.
56

 

Kedua, dengan mengamati respon Myanmar dan respon negara-negara lain 

terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan militer maupun pemerintah 

Myanmar. Respon Myanmar yakni menolak tuduhan pelanggaran HAM yang 

dilakukan militer terhadap Rohingya. Myanmar juga pada awalnya menolak 

kunjungan tim OHCHR dan menutup akses bagi penyelidikan oleh masyarakat 

internasional. Kendala berupa pembatasan akses oleh Myanmar bagi masyarakat 

internasional bahkan bagi pelapor khusus dalam penyelidikan maupun penegakan 

HAM disana sebab Myanmar memegang prinsip hak menentukan nasib sendiri 

dalam norma kedaulatan negara. 

Sedangkan respon negara lain terutama negara-negara ASEAN yang 

memiliki kedekatan secara geografis, mengecam militer Myanmar atas tindakan 

pelanggaran HAM dan pembersihan etnis di Myanmar serta mengupayakan 

penyelesaiannya.
57

 Tidak hanya itu, Uni Eropa dan Amerika Serikat juga 

memberikan sanksi ekonomi dan embargo serta menjatuhkan sanksi kepada 13 

individu pelaku pelanggaran HAM serius dan koruptor, termasuk Jenderal Maung 

Maung Soe.
58
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Ketiga, keefektivitasan rezim dapat ditinjau dengan melihat pola wacana 

dalam politik internasional. Masyarakat internasional melihat bahwa tindakan 

yang dilakukan Myanmar tidak sah dan merupakan pelanggaran terhadap norma 

HAM dan mengarah kepada pembersihan etnis dimana sasarannya ialah etnis 

Rohingya. Organisasi kemanusiaan internasional maupun regional dan negara-

negara mengupayakan penyelesaian konflik dan bantuan kepada mereka yang 

menjadi korban pelanggaran HAM seperti OHCHR sendiri, ASEAN, ICRC, 

UNHCR, OKI, dan lainnya.
59

 

Selain itu, seiring dengan perkembangan terhadap penghormatan HAM 

dan diakuinya universalitas norma HAM secara internasional, implementasi 

norma HAM dalam politik internasional terhambat oleh komitmen HAM 

beberapa negara yang tidak konsisten, penggunaan norma HAM untuk mencapai 

kepentingannya sendiri. Pelaksanaan norma HAM secara internasional juga 

bertentangan dengan norma kedaulatan negara yang masih berlaku dalam 

hubungan dan hukum internasional. Perdebatan mengenai apakah masalah HAM 

merupakan masalah domestik suatu negara tanpa campur tangan pihak manapun 

untuk menghormati kedaulatan negara atau masalah HAM merupakan masalah 

yang melintasi batas negara sehingga diperlukan keterlibatan negara lain untuk 

mengatasi masalah terkait pelanggaran masih berlanjut. Kedua penafsiran tersebut 

membuat pelaksanaan HAM secara internasional terhambat. Hal ini juga dapat 
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dilihat dari kasus di Myanmar yang menolak investigasi dari masyarakat 

internasional dengan menggunakan norma kedaulatan negara.
60

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan level analisa 

Model level analisa penelitian ini yaitu model reduksionis dimana tingkat 

unit analisisnya lebih tinggi dari tingkat unit eksplanasi.
61

 Unit analisa atau 

variabel dependennya pada level sistem yakni OHCHR, dimana penulis hendak 

menjelaskan penyebab OHCHR mengalami kendala dalam mengatasi kasus 

pelanggaran HAM etnis Rohingya. Sedangkan unit eksplanasi atau variabel 

independennya pada level negara-bangsa yakni Myanmar, dimana penulis 

menggambarkan pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar, peranan dan 

kendala dalam mengatasinya oleh OHCHR. 

1.6.2 Metode atau Tipe penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang 

menjelaskan hubungan antara dua variabel dan menitikberatkan pada mengapa 

suatu fenomena itu terjadi. Penelitian ini berfokus pada penyebab dan alasan 

terjadinya fenomena.
62

 

1.6.3 Teknik Analisa Data  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik 

analisa data deduksi dimana data mengenai fenomena yang diteliti diujikan 
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dengan teori maupun konsep sebagai dasar analisa dalam penelitian yang 

mempengaruhi proses pembentukan hipotesa.
63

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data sekunder yakni studi kepustakaan. Penulis mencari sumber 

data yang relevan dari literatur berupa buku, jurnal, skripsi, artikel ilmiah, 

maupun laporan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian membaca secara 

mendalam dan kritis. Setelah data terkumpul kemudian dipilah-pilah ke dalam 

bab-bab sesuai pembahasan.
64

  

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan Waktu 

Batasan waktu digunakan agar penulis lebih fokus pada kajian yang akan 

diteliti dan tidak melebar pada bahasan yang lainnya. Penulis akan membatasi 

rentang waktu penelitian yaitu pada tahun 2008 hingga 2017. Dipilih rentang 

waktu tersebut karena terdapat kemajuan dari respon Myanmar atas upaya 

OHCHR mulai tahun 2008 dan konflik antar etnis mencapai puncaknya pada 

tahun 2012 serta upaya dan peranan yang dilakukan oleh OHCHR hingga 2017. 

Selain itu, untuk mengatasi masalah domestik sebuah negara membutuhkan 

proses, sehingga penulis mengambil rentang waktu tersebut untuk lebih 

mendalami proses penegakan HAM oleh OHCHR di Myanmar. 
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1.6.5.2 Batasan Materi 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi materi penelitian hanya pada 

pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar. Kemudian peranan, kendala serta 

penyebab kendala OHCHR dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM etnis 

Rohingya di Myanmar. 

1.7 Hipotesa 

Berdasarkan pemaparan pada rumusan masalah serta landasan konsep dan 

teori, penulis memiliki hipotesa yaitu OHCHR dalam mengatasi kasus 

pelanggaran etnis Rohingya di Myanmar ditinjau dari peranannya sebagai aktor 

independen yang bertindak dalam kapasitasnya sendiri melalui prosedur khusus 

mengalami kendala karena kompleksitas masalah yang tinggi melibatkan banyak 

aspek seperti aspek sejarah, agama, etnis, budaya, ekonomi, maupun sosial politik 

dan kepatuhan Myanmar yang rendah terhadap komitmen, kesepakatan, 

perjanjian, maupun hukum yang telah disetujui di bawah pengawasan OHCHR. 

Kemudian rendahnya political will pemerintah Myanmar dalam mengatasi 

permasalahan pelanggaran HAM di negaranya. Hal ini menyebabkan perubahan 

pola perilaku Myanmar secara signifikan sulit tercapai sehingga pelanggaran 

HAM dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya masih terus berlangsung. Selain 

itu, wacana politik internasional terkait norma HAM dalam pelaksanaannya 

mengalami hambatan akibat perbedaan kepentingan aktor internasional dan 

benturan dengan norma kedaulatan negara. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang setiap babnya terdiri atas sub-

sub bab yang masing-masing saling berhubungan. 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai masalah yang akan 

dibahas. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan konsep dan teori, 

metodologi penelitian, hipotesa, dan sistematika penulisan. 

BAB II Dinamika Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar dan 

OHCHR sebagai Organisasi Internasional 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai sejarah etnis Rohingya di 

Myanmar, pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya termasuk penyebabnya, 

serta OHCHR sebagai Organisasi yang menangani masalah HAM. 

BAB III Peranan dan Bentuk Kendala OHCHR Dalam Mengatasi Kasus 

Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar 

Bab ini berisi penjelasan tentang peranan OHCHR dalam mengatasi kasus 

pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar sebagai aktor, instrumen, dan 

arena. Kemudian juga membahas bentuk-bentuk kendala OHCHR dalam 

mengatasi kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar. 
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BAB IV Penyebab OHCHR Mengalami Kedala Dalam Mengatasi Kasus 

Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar 

Bab ini berisi tentang analisa mengenai penyebab OHCHR mengalami 

kendala dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar. 

BAB V Penutup 

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan penulis mengenai 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian dan saran bagi peneliti berikutnya. 


