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BAB II 

DINAMIKA PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR 

DAN OHCHR SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL 

 

 

Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana dinamika pelanggaran Hak 

Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar dengan menguraikan sejarah 

etnis Rohingya termasuk asal-usul etnis Rohingya dan kondisi etnis Rohingya 

setelah kemerdekaan Myanmar di bawah junta militer. Selanjutnya menguraikan 

tentang pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya termasuk diskriminasi 

dibidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan, serta penyebab 

terjadinya pelanggaran HAM. Kemudian penulis juga menjelaskan tentang 

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

sebagai organisasi internasional yang menangani masalah HAM. 

2.1 Sejarah Etnis Rohingya di Myanmar 

Etnis Rohingya merupakan etnis Muslim yang bermukim di wilayah utara 

negara bagian Rakhine. Rakhine (dulu disebut Arakan) terletak di bagian barat 

Myanmar, persisnya di pesisir timur Teluk Bengal. Negara bagian ini berpenghuni 

kurang lebih lima juta penduduk dan berbatasan dengan India di sebelah utara, 

distrik Irrawady di selatan, negara bagian Chin di timur laut, distrik Magwe dan 
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Pegu di timur, serta Bangladesh di barat laut. Selain etnis Rohingya, etnis Rakhine 

juga bermukim di Arakan sebagai etnis mayoritas beragama Buddha.
1
  

Wilayah Myanmar sekitar 60% dihuni oleh hampir 140 etnis dan memiliki 

sekitar 50 juta populasi, diantaranya 8 juta merupakan penduduk Muslim. Dari 

populasi muslim tersebut, sekitar 3,5 juta merupakan etnis Rohingya dari Arakan. 

Namun, setelah Myanmar mendapat kemerdekaan populasi Rohingya terus 

berusaha dikurangi melalui tindakan pengusiran, penganiayaan, pengerusakan 

pemukiman, hingga pembunuhan yang dilakukan oleh Junta militer dan etnis 

mayoritas seperti etnis Burma maupun Rakhine.
2
 

2.1.1 Asal-usul Etnis Rohingya 

Etnis Rohingya merupakan Muslim yang berasal dari beberapa garis 

keturunan yakni Arab, Moor, Persia, Turki, Mughal, Pathan, Bangladesh, 

Rakhine, Chakmas, Belanda, dan Portugis.
3
 Secara fisik, Rohingya memiliki 

kemiripan dengan orang-orang Bengali yang bermukim di Asia Selatan, terutama 

di Bangladesh. Rohingya berkulit coklat tua dengan sebagian besar laki-lakinya 

menumbuhkan janggut dan perempuannya menggunakan hijab.
4
 Kemudian dari 

segi bahasa yang digunakan sehari-hari termasuk dalam bahasa Indo-Eropa 

rumpun Indo-Arya yang lebih spesifiknya dikategorikan sebagai bahasa 

Chittagonia yang digunakan orang-orang di bagian tenggara Bangladesh. 

                                                           
1
 Tati Hartimah, Rekam Jejak Muslim Rohingya di Myanmar, Al-Turas, Vol. 16, No. 1, 2010, 

Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 86. 
2
 Arakan Rohingya National Organisation (ARNO), Facts About The Rohingya Muslims Of 

Arakan, 2006, diakses dalam http://www.rohingya.org/portal/index.php/learn-about-rohingya.html 

(01/05/2017, 15:17 WIB) 
3
 Tati Hartimah, Op. Cit., hlm. 87. 

4
 Nurmala Sari, 2009, Muslim Rohingya dan HAM Pasca Kemerdekaan Myanmar 1962-2008, 

Skripsi. Jakarta: Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Universitas Islam  Negeri Syarif 

Hidayatullah, hlm. 49. 

http://www.rohingya.org/portal/index.php/learn-about-rohingya.html
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Sedangkan masyarakat Myanmar menggunakan bahasa rumpun Tai Kadal, 

Austroasiatik, atau Sino-Tibetan. Hal ini menunjukkan perbedaan mencolok 

antara Rohingya dan mayoritas etnis di Myanmar.
5
 

Keberadaan Islam di wilayah Arakan sudah ada sejak abad ke-8 Masehi 

melalui kedatangan para juru dakwah, salah satunya Mohammed Hanifa. Namun 

kemunculan pemukiman Muslim di Arakan sebagai cikal bakal Rohingya baru 

terlacak sejak berdirinya Kerajaan Islam Din Nya Waddy yang menguasai Arakan 

pada tahun 1430. Kerajaan yang berada di Teluk Benggala dan dipisahkan oleh 

pegunungan Arakan Yoma ini memiliki keterkaitan erat dengan etnis India dari 

pada etnis-etnis di Myanmar.
6
  

Arakan menjadi negara Islam di bawah kekuasaan Raja Narameikhla 

setelah berhasil merebut wilayah itu dari bangsa Burma dengan 50.000 pasukan 

komando Wali Khan pada tahun 1430. Hal ini terjadi ketika pada tahun 1429 

pemimpin sementara kerajaan Bengal, Jalaluddin Mohammed Shah, memintanya 

untuk merebut Arakan. Raja Narameikhla mengubah namanya menjadi Sulaiman 

Syah karena ia sangat menghormati agama Islam meskipun ia penganut Buddha 

serta adanya persinggungan dengan kebudayaan Bengal (Gaur). Selain itu ia juga 

mengeluarkan kebijakan yakni memindahkan ibukota ke Mrauk U pada tahun 

1433 dan bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Persia.
7
 

                                                           
5
 Anna Yulia Hartati. 2013, Konflik Etnis Myanmar (Studi Eksistensi Etnis Rohingya Ditengah 

Tekanan Pemerintah), Laporan Penelitian. Semarang: Program Studi Hubungan Internasional, 

Universitas Wahid Hasyim Semarang, hlm. 25. 
6
 EBO Briefing Paper No. 2 2009, The Rohingya’s: Bengali Muslims or Arakan Rohingyas?, hlm. 

1, diakses dalam http://www.burmalibrary.org/docs6/EBO_Briefing_Paper_No._2_-

_The_Rohingyas.pdf (01/05/2017, 15:30 WIB) 
7
 Tati Hartimah, Op. Cit., hlm. 87-88. 

http://www.burmalibrary.org/docs6/EBO_Briefing_Paper_No._2_-_The_Rohingyas.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs6/EBO_Briefing_Paper_No._2_-_The_Rohingyas.pdf
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Pada masa-masa tersebut Islam di Arakan sangatlah kuat dan sebagian 

besar masyarakatnya adalah Muslim Rohingya. Hal ini juga dibuktikan dengan 

nama-nama raja yang pernah berkuasa memiliki unsur Islami seperti Sulaiman 

Shah Narameikhla (1430-1434), Ali Khan Meng Khari (1434-1459), Kalima Shah 

Ba Saw Phyu (1459-1482), dan raja lainnya hingga tahun 1608. Walaupun 

Kerajaan tersebut masih dipengaruhi ajaran Buddha, namun pengaruh Islam 

sedikit demi sedikit menggeser pengaruh Buddha karena penyebarannya melalui 

pendekatan sosial budaya seperti pernikahan, perdagangan, maupun kesenian.
8
  

Kemudian pada abad ke-16 pedagang-pedagang dari Prancis, Inggris, dan 

Belanda datang ke wilayah Asia Tenggara, bukan hanya untuk berdagang 

berbagai komoditas rempah tetapi juga untuk membeli budak, termasuk dari 

Burma. Pada tahun 1784 Raja Boddawpaya dari Burma menyerang dan 

menaklukkan wilayah Arakan. Sejak saat itu penguasa Burma memperlakukan 

Muslim Rohingya secara diskriminatif termasuk dengan menghilangkan sedikit 

demi sedikit prasarana milik Muslim seperti penghancuran tempat ibadah dan 

tindakan-tindakan yang merugikan muslim Rohingya.
9
  

Namun pada tahun 1826 setelah perang Anglo-Burma pertama yang 

menghasilkan Perjanjian Yandabo, wilayah Burma, Arakan, dan Tenasserim 

berada di bawah kekuasaan British-India dimana perlakuan diskriminatif kepada 

Rohingya mereda. Orang-orang British-India termasuk Rohingya bermigrasi ke 

Arakan untuk dijadikan pekerja atau pegawai pada pemerintah Koloni Inggris. 

Kemudian mulai tanggal 1 April 1937 Burma terpisah dari British-India 

                                                           
8
 Vidya Tama Saputra, 2010, Diskriminasi Etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar, Skripsi. 

Jember: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember, hlm. 37. 
9
 EBO Briefing Paper No. 2 2009, Op. Cit., hlm. 1-2. 
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berdasarkan Government of India Act tahun 1935 dan juga wilayah Arakan 

menjadi bagian dari British-Burma.
10

 Penduduk yang beragama Islam sebenarnya 

menentang dan berkeinginan untuk bergabung dengan India, tetapi pada akhirnya 

Arakan menjadi bagian Burma dan merdeka pada tahun 1948 dari Inggris.
11

 

2.1.2 Kondisi Etnis Rohingya Setelah Kemerdekaan Myanmar di 

bawah Junta Militer 

Etnis Buddha Rakhine yang tinggal berdampingan dengan Rohingya di 

negara bagian Rakhine memiliki perbedaan pendapat mengenai sejarah 

keberadaan etnis Rohingya di Arakan. Menurut mereka pada abad ke-19 dan 20, 

Rohingya ialah imigran Bengali yang masuk ke Arakan bersama pasukan 

Kerajaan Inggris. Kemudian ada lebih banyak lagi orang Bengali yang bermigrasi 

ke Burma secara ilegal selama Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1978 dan 

bencana angin puting beliung tahun 1991.
12

  

Nama “Rohingya” diciptakan oleh Muslim Bengali dari Bangladesh 

supaya mendapatkan pengakuan sebagai salah satu etnis Myanmar seperti Shan, 

Karen, Kachin, Kayah, Mon, Chin, Rakhine dan lainnya. Dengan pengakuan 

tersebut, memungkinkan bagi mereka untuk mengklaim Arakan sebagai wilayah 

yang diperuntukkan bagi Muslim Rohingya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya 

pergerakan Mujaheed tahun 1947 dan pembunuhan massal tahun 1942 yang 

menuntut otonomi dan penggabungan negara bagian Arakan dengan Pakistan 

Timur (Bangladesh).
13

 

                                                           
10

 Tati Hartimah, Op. Cit. 
11

 Vidya Tama, Op. Cit., hlm. 39. 
12

 EBO Briefing Paper No. 2 2009, Op. Cit 
13

.Ibid. 
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Mulai saat itu penderitaan Muslim Rohingya semakin terlihat. Bahkan saat 

penandatanganan perjanjian penyatuan Burma pada 12 September 1947, Muslim 

Rohingya tidak dilibatkan sebagai salah satu perwakilan etnis. Rohingya 

kehilangan hak untuk mendirikan negara bagian sendiri seperti etnis-etnis lain 

karena wilayah Arakan di berikan kepada etnis Buddha Rakhine yang memiliki 

populasi hanya sepuluh persen dari penduduk Arakan. Sementara itu terdapat 

kebijakan bahwa negara bagian terbentuk atas dasar kelompok etnis mayoritas 

yang mendiami wilayah tersebut.
14

  

Setelah Myanmar merdeka dari Inggris pada 4 Januari 1948 dan sejak 

pemerintah junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win mengambil alih 

kekuasaan Perdana Menteri U Nu melalui kudeta pada tahun 1962, kondisi etnis 

Rohingya mulai mengkhawatirkan. Alasan junta mengambil alih kekuasaan 

karena mereka merasa pemerintah tidak dapat mengendalikan kekacauan yang 

terjadi akibat protes massal dan mengakibatkan tidak stabilnya keadaan politik-

keamanan domestik. Protes ini disebabkan oleh kebijakan yang di keluarkan U Nu 

yakni maklumat agama Buddha sebagai agama nasional dan rencana pembentukan 

negara bagian baru yaitu Mon dan Rakhine. Sehingga etnis lainnya seperti Shan 

dan Kayah juga menuntut pembentukan negara bagian bagi etnis mereka.
15

 

Jenderal Ne Win menjalankan pemerintahan dengan cara diktator Tat 

Madaw (Angkatan bersenjata Myanmar) yang didukung oleh pembentukan State 

Law and Order Restoration Council (SLORC) pada tahun 1988. Hal tersebut 

membuat pemerintah dapat melakukan apapun yang dianggap benar untuk 

                                                           
14

 Tati Hartimah, Op. Cit., hlm. 89. 
15

 Vidya Tama, Op. Cit., hlm. 23-24. 
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kepentingan rezim berkuasa. Tahun 1997 SLORC mengalami perubahan menjadi 

State and Peace Development Council (SPDC). Junta mengesampingkan 

konstitusi dasar negara dan memakai kekerasan serta kekuatan bagi kelompok 

manapun yang dapat menghambat kekuasaannya.
16

 Ne Win juga menerapkan 

kebijakan Burmanisasi yakni peleburan budaya Burma secara paksa yang 

bertujuan untuk mempersatukan identitas nasional sehingga etnis minoritas tidak 

memiliki kesempatan untuk mengambil alih kepemimpinan pemerintah junta.
17

  

Kemudian kondisi ini diperparah dengan adanya Operasi Naga Min 

(Dragon King) oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1978. Operasi ini bertujuan 

untuk mengusir Rohingya dari Arakan yang mereka anggap sebagai imigran gelap 

dengan memeriksa status setiap individu sebagai warga negara atau orang asing 

yang masuk ke Burma secara ilegal sesuai hukum di Burma. Hal ini menyebabkan 

banyak kasus penganiayaan, kekerasan, pengusiran, praktik kerja paksa, dan 

penahanan yang terjadi terhadap warga sipil yang mengakibatkan ratusan ribu 

Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh.
18

 

Selain itu walaupun Muslim Rohingya sudah berabad-abad tinggal di 

wilayah Arakan, pemerintah junta militer menganggap Rohingya merupakan etnis 

Bengali berdasarkan ciri fisik, budaya, dan bahasa yang mereka gunakan. Oleh 

karena itu pemerintah junta tidak mengakui status kewarganegaraan Rohingya 

sebagai salah satu etnis yang diakui di Myanmar. Hal ini diperkuat dengan 

                                                           
16

 Ibid. 
17

 Ibid., hlm. 43-44. 
18

 Ibid. 
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pemberlakuan Burma Citizen Law 1982 yang membuat etnis Rohingya secara 

hukum tidak memiliki kewarganegaraan.
19

  

2.2 Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya 

2.2.1 Penyebab Pelanggaran HAM 

Praktik pelanggaran HAM yang dilakukan junta kepada etnis Rohingya 

dilatarbelakangi oleh tidak diakuinya status kewarganegaraan Rohingya di 

Myanmar. Berdasarkan Pasal 3 Burma Citizenship Law 1982 yang menyatakan 

bahwa: 

“Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, 

Mon,Rakhine or Shan and ethnic group as have settled in any of 

territories included within the State as their permanent home from a 

periode anterior to 1185 B.E, 1823 A.D are Burma Citizens.”
20

 

 

Etnis Rohingya tidak diakui status kewarganegaraannya karena menurut 

warga mayoritas dan pemerintah Myanmar, Rohingya belum ada di Arakan 

sebelum tahun 1823. Selain itu, UU Kewarganegaraan Myanmar 1982 tersebut 

menetapkan tiga kategori warga negara dan etnis Rohingya tidak termasuk dalam 

tiga kategori itu.
21

 Tiga kategori dalam UU Kewarganegaraan 1982 antara lain:
22

  

1) Kewarganegaraan penuh, dimana dapat diperoleh oleh etnis yang 

menetap di Myanmar sebelum tahun 1823 dan etnis yang termasuk dalam daftar 

                                                           
19

 Bayu Azhari Ramadhani, 2014 , Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus HAM yang Terjadi 

Pada Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2012, Skripsi. Jakarta: Program Studi Hubungan 

Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 20. 
20

 Burma Citizenship Law 1982, Chapter II: Citizenship, Article 3. 
21

 R. P Firman Syarif Hidayatullah, 2015, Dampak Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan 

Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya Pada Masa Pemerintahan Ne Win 1962-1988, 

Skripsi. Jember: Jurusan Studi Hubungan Internasional, Universitas Jember, hlm. 48-61. 
22

 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2016, A/HRC/32/18, 

diakses dalam https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/135/41/PDF/G1613541.pdf?OpenElement (22/04/2018, 20:24 

WIB) 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/135/41/PDF/G1613541.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/135/41/PDF/G1613541.pdf?OpenElement
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135 „kelompok etnis nasional‟. Etnis ini seperti Kachin, Kayah, Karen, Chin, 

Burma, Mon, Rakhine, dan Shan. 

2) Kewarganegaraan asosiasi, yang dibuat untuk tujuan tertentu 

berlaku kepada mereka yang telah memperoleh kewarganegaraan dibawah UU 

Kewarganegaraan 1948 dan tertunda ketika UU Kewarganegaraan 1982 berlaku. 

3) Kewarganegaraan naturalisasi, merupakan orang-orang yang dapat 

memberikan bukti tentang masuk dan tinggal di Myanmar sebelum tahun 1948, 

dan anak-anak mereka lahir di Myanmar. Permohonan untuk kewarganegaraan ini 

setidaknya 18 tahun dan memiliki hak lebih sedikit dari pada kewarganegaraan 

penuh. Kewarganegaraan naturalisasi dan asosiasi dapat dicabut dengan alasan 

tertentu. 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Myanmar, U Ohn 

Gyaw pada 21 Februari 1992 bahwa warga negara Myanmar harus berasal dari 

salah satu dari 135 etnis nasional yang diakui oleh konstitusi.
23

 Undang-Undang 

Kewarganegaraan dan Konstitusi tersebut bersifat diskriminatif karena di tanah 

kelahirannya sendiri Rohingya tidak diakui dan justru diberikan status sebagai 

imigran dari Bangladesh. Kondisi ini membuat junta militer memiliki pembenaran 

untuk melakukan tindakan kekerasan dan menerapkan kebijakan-kebijakan 

diskriminatif dalam berbagai bidang yang melanggar HAM karena menganggap 

Rohingya bukan warga Myanmar.
24

 

                                                           
23

 Utiyafina Mardhati Hazhin, 2013, Aspek Kedudukan Hukum Etnis Rohingya Menurut Hukum 

Pengungsi Internasional (Studi Perlindungan Hukum Etnis Rohingya di Indonesia), Skripsi. 

Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm. 2. 
24

 Amnesty International, 2004,Myanmar The Rohingya Minority: Fudamental Rights Denied, 

hlm. 7, diakses dalam http://repository.forcedmigration.org/show_metadata.jsp?pid=fmo:4240 

(01/04/2018, 16:53 WIB) 

http://repository.forcedmigration.org/show_metadata.jsp?pid=fmo:4240
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Pelanggaran HAM tersebut terjadi selain karena tidak adanya pengakuan 

kewarganegaraan etnis Rohingya, juga disebabkan oleh perbedaan pendapat 

antara etnis Rohingya dan Rakhine mengenai asal-usul Muslim Rohingya, kedua 

etnis bersikeras akan pendapatnya masing-masing.
25

 Kemudian pada Perang 

Dunia Kedua, perbedaan kubu antara keduanya dimana etnis Rohingya disisi 

Inggris sedangkan etnis Rakhine serta Burma berada di pihak Jepang membuat 

mereka terpecah belah. Etnis Burma bekerja sama dengan Jepang supaya Inggris 

terusir dan Burma mendapat kemerdekaan. Sementara ketika Jepang menduduki 

Myanmar dan mengusir Inggris, etnis Rohingya berusaha di usir juga dari tanah 

Arakan dengan kekuatan militer mereka.
26

  

Faktor penyebab lainnya ialah kebencian etnis mayoritas Buddha terhadap 

muslim Rohingya karena wilayah Rakhine banyak dihuni oleh Rohingya dan 

pertumbuhannya lebih pesat dari etnis Rakhine. Oleh karenanya, agar populasi 

Rohingya tidak semakin bertambah, mereka berusaha menguranginya dengan 

melancarkan gerakan Anti Muslim dengan melakukan penganiayaan dan 

kekerasan kepada Rohingya. Rohingya juga pernah menuntut otonomi bagi 

Muslim Rohingya yang semakin menambah rasa tidak senang kaum Buddha. Hal 

ini didukung dengan laporan intelijen Myanmar bahwa di perbatasan Bangladesh 

terdapat pelatihan militer muslim Rohingya yang menurut mereka 

mengindikasikan wacana teroris mujahid. Kemudian junta menduga 

                                                           
25

 Telah dijelaskan dalam sub bab 2.1 Sejarah Etnis Rohingya. 
26

 Diah Nurhandayani, 2013, Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dalam 

Penyelesaian Kekerasan Etnis Rohingya di Myanmar, Skripsi. Jakarta: Program Studi Hubungan 

Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 26-27. 
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pemberontakan yang pernah dilakukan Rohingya dibantu oleh pihak asing seperti 

Al-Qaeda, Taliban, atau kelompok teroris lainnya.
27

 

Otoritas negara yang lemah pun menjadi penyebab terus terjadinya 

pelanggaran HAM dimana pemerintahan dikendalikan oleh junta militer yang 

didominasi etnis mayoritas Burma dengan kebijakannya yang otoriter. Mereka 

melakukan penindasan dan pengekangan terhadap etnis minoritas sehingga warga 

sipil menjadi was-was dan kondisi negara tidak stabil. Kemudian perekonomian 

yang kian memburuk karena inflasi yang tinggi, korupsi yang menempati 

peringkat 160 dari 163 negara terkorup di dunia, banyaknya pengangguran, dan 

tingginya tingkat kemiskinan masyarakat.
28

 

2.2.2 Diskriminasi Terhadap Etnis Rohingya 

Diskriminasi yang dilakukan junta militer terhadap etnis Rohingya melanggar 

prinsip-prinsip yang bersifat non-diskriminasi seperti yang tertera dalam pasal 2 

Deklarasi Universal HAM (DUHAM).
29

 Oleh karena itu, tindakan tersebut 

termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Adapun diskriminasi yang diterima etnis 

Rohingya yakni dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. 
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 Gulia Ichikaya Mitzy, Perlawanan Etnis Muslim Rohingya Terhadap Kebijakan Diskriminatif 

Pemerintah Burma-Myanmar, Indonesian Journal of International Studies (IJIS), Vol, 1, No, 2 

(Desember 2014), Jakarta: Universitas Nasional Jakarta, hlm. 157-159, diakses dalam 

http://docplayer.info/52467941-Perlawanan-etnis-muslim-rohingya-terhadap-kebijakan-

diskriminatif-pemerintah-burma-myanmar.html (22/04/2018, 00:07 WIB) 
28

 Alfi Revolusi, dkk, Faktor-Faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar 

Tahun 2012 , Artikel Ilmiah, November 2013, Universitas Jember, hlm. 2. 
29

 Article 2: “Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, 

without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other 

opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall 

be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory 

to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under anyother 

limitation of sovereignty.” 

http://docplayer.info/52467941-Perlawanan-etnis-muslim-rohingya-terhadap-kebijakan-diskriminatif-pemerintah-burma-myanmar.html
http://docplayer.info/52467941-Perlawanan-etnis-muslim-rohingya-terhadap-kebijakan-diskriminatif-pemerintah-burma-myanmar.html
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a.  Diskriminasi Dibidang Politik 

Diskriminasi dalam bidang politik berarti pembedaan perlakuan dengan 

membatasi secara sistematis dalam akses maupun partisipasi terhadap hak-hak 

politik anggota masyarakat. Perlakuan ini diterima oleh etnis Rohingya salah 

satunya yakni penolakan untuk memberikan status kewarganegaraan sebagai 

warga negara Myanmar meskipun mereka penduduk asli Arakan. Junta mengakui 

mereka Muslim Bengali dan menganggapkannya imigran gelap Bangladesh. Oleh 

karena itu, junta memiliki legitimasi untuk melakukan pengusiran, penyiksaan, 

penahanan secara ilegal, dan pembunuhan secara acak untuk mengurangi bahkan 

memusnahkan populasi etnis Rohingya. Tindakan tersebut mengakibatkan 

setengah dari populasi Rohingya mencari perlindungan ke negara tetangga seperti 

Bangladesh dan Thailand sebagai pengungsi.
30

  

Selain itu, junta juga sengaja memicu terjadinya kerusuhan di wilayah 

Arakan seperti konflik yang terjadi pada 10 hingga 28 Juni 2012. Hal ini 

mengakibatkan kerusakan dan memakan korban yang sedikitnya menewaskan 650 

warga Rohingya, sekitar 1200 warga dinyatakan hilang, dan 50 ribu warga 

kehilangan tempat tinggal.
31

 Kemudian adanya pembatasan hak kebebasan 

berekspresi dan berkumpul melalui demonstrasi, media, maupun internet dalam 

implementasinya. Sebagaimana yang terjadi saat serikat mahasiswa burma atau 

disebut ABFSU (All Burma Federation of Students Unions) berusaha 

memperingati Hari Martir yang kelima puluh atas peristiwa 7 Juli 1962 di 
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Yangon, tetapi mereka ditembaki dan bangunan serikat mahasiswa dibom oleh 

militer.
32

 

Selain kerusuhan yang terjadi pada Juni 2012, kerusuhan komunal juga 

terjadi ditahun-tahun berikutnya seperti yang terjadi pada 9 Oktober 2016, 15 

November 2016, 9 Oktober 2016, dan 25 Agustus 2017. Dibawah ini tabel 

kerusuhan yang terjadi di Myanmar yang mengakibatkan penangkapan, korban 

tewas, hingga pergi ke dari Rakhine sebagai pengungsi. 

Tabel 2.1 Kerusuhan Komunal di Myanmar dan Dampaknya 

No Peristiwa Dampak 

1. 8 Juni 2012 

Kerusuhan 

Komunal 

1.189 Muslim Rohingya ditahan, 140.000 mengungsi, 

36.000 orang terkena dampak krisis di desa-desa 

terpencil.
33

 

2. 20-23 Maret 2013 

Kekerasan Anti-

Muslim 

43 Muslim Rohingya tewas, 13.000 mengungsi.
34

 

3. Januari 2015 

Kerusuhan 

240.000 pengungsi
35

 

4. Juni  2016 

Kerusushan 

200-250 orang melarikan diri dari Negara Bagian 

Rakhine
36

 

5. 9 Oktober 2016 

Kerusuhan 

(Operasi 

9 Polisi tewas, 66.000 mengungsi ke Bangladesh, 

22.000 pengungsi internal, 500 mengalami 

penangkapan.
37
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Pembersihan) 

6. 15 November 2016 200 rumah dibakar, 69 tewas, 585 mengalami 

penangkapan.
38

 

7. Desember 2016 

Pemboman oleh 

Militer 

6.000 pengungsi internal
39

 

8. 25 Agustus 2017 650.000 mengungsi, 6.700 tewas, 350 desa dibakar 

militer.
40

 

 

Diskriminasi politik lainnya yakni berupa pembatasan pergerakan dan 

larangan untuk bepergian bagi etnis Rohingya yang tersisa di Arakan. Walaupun 

diperbolehkan, mereka harus mendapat izin dari otoritas lokal dan prosesnya akan 

dipersulit. Hal ini salah satunya terjadi pada 4 Februari 2008, dimana NaSaKa
41

 

area 5 menangkap dua laki-laki dari desa Kuppagoung karena dituduh melintasi 

batas antar desa dan terlibat dalam praktik perdagangan manusia. Aparat NaSaKa 

meminta mereka membayar enam juta kyatt atau sekitar sepuluh juta rupiah untuk 

meringankan hukuman.
42

 

b. Diskriminasi Dibidang Ekonomi 

Diskriminasi ekonomi terhadap etnis Rohingya berupa perlakuan tidak adil 

dibidang ekonomi antara lain membatasi kesempatan Muslim Rohingya atas hak 

kepemilikan tanah dan properti lainnya. Kebijakan seperti Tenancy Act 1963 yang 
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membatalkan hak milik atas tanah, kemudian Settlement & land Record 

Department (SLRD) bahwa lahan pertanian dikuasai oleh negara. Pemerintah 

junta juga melaksanakan kebijakan pengerusakan tempat tinggal, pemindahan 

paksa, dan pengambil alihan tanah. Tidak hanya itu, junta menolak memberikan 

izin usaha bagi Muslim Rohingya, tetapi disisi lain menerapkan pajak yang sangat 

tinggi sedangkan orang Rohingya kebanyakan bekerja sebagai petani dan nelayan. 

Akibatnya properti dan lahan milik orang-orang Rohingya banyak yang 

mengalami penyitaan karena tidak mampu membayar pajak.
43

 

Selain itu, adanya praktik kerja paksa yang dilakukan oleh militer tanpa 

dibayar atau dibayar tetapi dengan upah rendah dibawah harga pasar. Hal ini 

tentunya bertentangan dengan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) 

tentang Kerja Paksa atau Wajib (No. 29) yang disetujui oleh Pemerintah Myanmar 

pada tahun 1955. Mereka dipaksa membersihkan kamp militer, menyediakan kayu 

bakar, mengambil air, bekerja di perkebunan milik militer, membangun dan 

memperbaiki jalan, bertugas jaga malam, dan lainnya. Mereka dapat menghindari 

kerja paksa ini dengan syarat harus membayar dengan biaya yang mahal yang 

tentunya sangat memberatkan warga Rohingya.
44

 

c. Diskriminasi Dibidang Sosial Budaya 

Diskriminasi di bidang sosial dan budaya juga dilakukan oleh junta antara 

lain pengerusakan tempat ibadah yakni masjid dan madrasah, bahkan Al-qur‟an 

dibakar dan diinjak-injak oleh tentara serta buku-buku tentang Islam dijadikan 

sebagai pembungkus makanan. Pemerintah juga melakukan penangkapan anggota 
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takmir masjid dengan alasan bahwa pembangunan masjid ilegal dan tidak 

disetujui pemerintah seperti pada 24 Februari 2008, Pengadilan Tinggi Maungdaw 

menjatuhkan hukuman tahanan penjara pada 12 orang dari desa Thin Baw Gwe 

selama tujuh tahun karena merenovasi masjid tanpa izin.
45

 Kemudian adanya 

pembatasan dan penghambatan dalam melakukan perayaan hari besar keagamaan 

seperti hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha seperti meninggikan harga hewan 

kurban agar tidak terjangkau oleh orang-orang Rohingya.
46

 

Pemerintah juga membatasi hak untuk menikah bagi etnis Rohingya dan 

mengharuskan mereka melakukan pengajuan permohonan izin untuk menikah. 

Namun, dalam pelaksanaannya permohonan izin tersebut dipersulit dan 

menghabiskan biaya yang mahal. Pemerintah bahkan membatasi tiap tahunnya 

hanya dapat melakukan tiga kali pernikahan ditiap desa. Banyak lagi syarat yang 

diajukan dari pemerintah seperti kewajiban penggunaan pakaian adat saat upacara 

pernikahan hingga hewan ternak yang diperuntukkan pasukan militer. Kendati 

demikian meskipun semua telah memenuhi syarat, permohonan izin menikah 

tersebut tetap dipersulit hingga mengalami penundaan.
47

 

Selain itu terjadi pula kejahatan seksual yang ditujukan kepada perempuan 

seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh prajurit SPDC Myanmar. Hal ini 

dilakukan dengan alasan untuk memaksa menikahi korban yang kemudian 

melahirkan bayi dengan etnis “Burma”, sehingga memperbanyak populasi etnis 
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Burma. Selain itu, pemerkosaan merupakan senjata untuk menjatuhkan dan 

memperlemah moral etnis minoritas.
48

 

d. Diskriminasi Dibidang Pendidikan 

Diskriminasi dibidang pendidikan yang dialami oleh etnis Rohingya yakni 

pelarangan masuk ke universitas di Myanmar maupun diluar Myanmar. Kalaupun 

diberikan izin oleh pemerintah, warga harus membayar mahal yakni sekitar 1000-

1500 kyatt. Diskriminasi ini dialami oleh 270 siswa etnis Rohingya yang ditolak 

oleh universitas setempat dengan alasan bahwa mereka kelompok Rohingya yang 

bukan bagian dari etnis Myanmar yang diakui. Larangan ini berkaitan dengan 

pembatasan untuk bepergian bagi etnis Rohingya bahkan ke desa lain apalagi ke 

kota atau negara lain untuk melanjutkan pendidikan.
49
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Bagan 2.1 Dinamika Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 OHCHR Sebagai Organisasi Yang Menangani Masalah HAM 

Pelanggaran HAM yang dilakukan etnis mayoritas dan didukung oleh 

pemerintah serta militer Myanmar membuat ratusan ribu orang Rohingya 

meninggalkan negara bagian Rakhine menuju Bangladesh, Thailand, dan negara-

negara tetangga lainnya.
50

 Hal ini menjadi sorotan masyarakat internasional atas 

penderitaan yang dialami etnis Rohingya, termasuk organisasi dibawah naungan 
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Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diberi mandat untuk mempromosikan 

dan melindungi HAM yakni Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights (OHCHR).
51

  

OHCHR dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993 dalam 

Konferensi Hak Asasi Manusia Dunia dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. 

Organisasi ini didirikan untuk mandat HAM yang lebih kuat dengan dukungan 

kelembagaan yang lebih kuat pula.
52

 Organisasi ini memiliki empat divisi utama, 

antara lain
53

: 

a. The Research and Right to Development Division (RRDD) yaitu 

divisi yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dan pengembangan 

kebijakan, menanamkan norma HAM diseluruh wilayah kerja sistem PBB, 

pengembangan alat dan paket pembelajaran serta penyediaan keahlian bagi 

berbagai pemangku kepentingan dalam isu HAM. 

b. The Human Rights Treaties Division (HRTD) merupakan divisi 

yang diberi tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan perjanjian HAM 

internasional di tingkat nasional. 

c. The Field Operations and Technical Cooperation Division 

(FOTCD) yakni divisi yang terjun ke lapangan dan terlibat dengan negara-negara 

mengenai isu HAM. 
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d. The Human Rights Council and Special Procedures Division 

(HRCSPD) merupakan divisi yang menyuplai secara substantif maupun organisasi 

fungsi dari Dewan HAM, mekanisme Universal Periodic Review (UPR), prosedur 

khusus dan badan-badan lainnya. 

OHCHR memiliki misi untuk memberikan perlindungan HAM bagi semua 

orang, memberdayakan manusia untuk menyadari hak-hak dasarnya, dan 

penerapan penegakan HAM bagi otoritas yang bertanggung jawab.
54

 Misi dan 

mandat tersebut dilaksanakan berpedoman pada Piagam PBB, UU Hak Asasi 

Manusia Internasional (International Bill of Human Right), resolusi Majelis 

Umum 48/141, Deklarasi Wina dan Program Aksi tahun 1993 Konferensi Dunia 

HAM, dan Dokumen Hasil KTT Dunia 2005.
55

 

Situasi HAM etnis Minoritas di Myanmar yang memprihatinkan dan 

adanya pembatasan penting pada pelaksanaan kebebasan mendasar dan tindakan 

kekerasan oleh militer membuat OHCHR memutuskan mengirim pelapor khusus 

berdasarkan Resolusi Komisi HAM 1992/58. Selain itu ratusan ribu orang 

Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh sebagai pengungsi membuat mereka 

mendesak Pemerintah Myanmar untuk memperluas kerjasama dan memastikan 

bahwa pelapor khusus diberi akses ke Myanmar guna memenuhi mandatnya.
56
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Dalam melaksanakan misi dan mandatnya di Myanmar, yang dilakukan 

OHCHR antara lain Mainstreaming Human Rights, yaitu menanamkan perspektif 

HAM ke dalam semua program PBB untuk memastikan perdamaian dan 

keamanan, pembangunan, dan penghormatan terhadap HAM terwujud. 

Partnerships, dimana OHCHR bekerjasama untuk menegakkan HAM dengan 

pemerintah negara, legislatif, lembaga peradilan, masyarakat sipil, lembaga HAM 

nasional, organisasi internasional dan sistem PBB untuk mengembangkan dan 

memperkuat kapasitas, terutama di tingkat nasional, dan perlindungan HAM 

sesuai dengan norma-norma internasional Badan PBB lainnya.
57

 

Selain itu, Standard-setting and monitoring, yakni melakukan penelitian 

secara meyeluruh, pemantauan langsung dan implementasi di lapangan atau 

wilayah suatu negara. Tugas ini didukung dengan prosedur khusus berupa pelapor 

khusus, ahli independen, dan kelompok peneliti yang ditunjuk oleh Dewan HAM. 

Mereka melakukan kunjungan ke lapangan, menerima dan mempertimbangkan 

pengaduan langsung dari korban pelanggaran HAM dan mengajukan banding 

pada pemerintah atas nama korban. Mereka juga diberi mandat untuk memantau 

kepatuhan negara terhadap kewajiban perjanjian mereka serta melakukan 

pertemuan teratur untuk memeriksa laporan dari pihak negara dan mengeluarkan 

rekomendasi.
58

 

Implementation on the ground, memastikan penerapan standar HAM 

internasional di suatu negara melalui keterlibatan negara dan kehadiran 

perwakilan OHCHR seperti pelapor khusus, ahli independen, dan kelompok 
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peneliti serta menjembatani dialog antara pihak-pihak yang berkonflik. Penerapan 

di lapangan ini berperan untuk mengidentifikasi, menyoroti, mengembangkan 

tanggapan terhadap tantangan HAM, dan kerjasama erat dengan pemerintah, 

organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Selain itu, juga membangun 

kapasitas dengan pemerintah, pemangku kepentingan, dan elit berkuasa untuk 

menangani permasalahan HAM.
59

OHCHR juga memiliki program kerjasama teknis yakni melaksanakan 

proyek, seperti pelatihan teknis dan dukungan di bidang administrasi peradilan, 

reformasi legislatif, ratifikasi perjanjian HAM, dan pendidikan HAM, yang 

dirancang untuk bekerjasama dengan negara dalam menangani permasalahan 

HAM. Pelaksanaan seminar dan lokakarya untuk memberi informasi dan 

pemahaman kepada pejabat pemerintah dalam struktur dan fungsi badan tersebut. 

Mengadakan pelatihan untuk hakim, pengacara, jaksa, petugas penjara, serta 

petugas penegak hukum untuk membiasakan dan dapat menerapkan standar HAM 

internasional yang relevan untuk administrasi peradilan. Memfasilitasi 

pemeriksaan kemanusiaan & teknik efektif bagi kinerja pidana dan fungsi 

yudisial.
60
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