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BAB II 

KONFLIK ROHINGYA DAN KEPENTINGAN INDONESIA PADA MASA 

PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO 

Pada bab ini memaparkan konflik etnis rohingya di Arakan Myanmar, dibab 

ini juga akan membahas tentang awal mula konflik dan perkembangan konflik serta 

kondisi pengungsi rohingya yang melarikan diri dari negara asalnya Myanmar dan 

kepentingan Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

2.1 Latar Belakang dan Perkembangan Konflik Rohingya 

Rakhine merupakan daerah yang beragam. Kelompok terbesar di Rakhine 

adalah beragama Budha, sekitar 60 persen dari total 3,2 juta jiwa. Komunitas 

muslim termasuk Rohingya sekitar 30 persen dan sisanya 10 persen terdiri dari Chin 

(yaitu Budha, Kristen atau animisme). Beberapa wilayah Rakhine yang dominan 

ditinggali oleh Rohingya adalah kota Maungdaw, Buthidaung dan Rathedaung. 

Sejumlah minoritas lainnya termasukKaman (juga muslim) MRO, Khami, Dainet 

dan Maramagyi.20 

Pada tahun 1982 dalam undang-undang kewarganegaraan yang 

mendiskriminatif orang Rohingya dinyatakan sebagai “non-nasional atau penduduk 

asing”. Rohingya hidup dalam kondisi sub-manusia dengan masa depan yang tidak 

jelas. Mereka dianggap sebagai orang yang pantas untuk dimusnahkan. Junta 

militer yang berkuasa mempraktikan dua kebijakan de-Islamisasi di Burma 

melakukan pemusnahan melalui genosidan dan pembersihan etnis muslim rohingya 

                                                           
20Myanmar: The Politics of Rakhine State www.burmalibrary.org/docs19/ICG-myanmar-the-

politics-of-rakhine-state-red.pdfdiakses  23 desember 2015 

http://www.burmalibrary.org/docs19/ICG-myanmar-the-politics-of-rakhine-state-red.pdf
http://www.burmalibrary.org/docs19/ICG-myanmar-the-politics-of-rakhine-state-red.pdf
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dan asimilasi budaya umat muslim yang tinggal di bagian lain Burma. Tujuan 

mereka adalah untuk mengubah Arakan orang muslim menjadi daerah Budha 

dengan mengurangi kaum muslim. Kejahatan yang dilakukan terhadap Rohingya 

seperti, pembunuhan, kerja paksa yang tidak dibayar, penyitaan lahan pertanian, 

penggusuran, menghancurkan masjid, sekolah, pemerkosaan, pernikahan paksa 

wanita muslim oleh umat budha, melarang memakai jilbab, pembatasan gerakan, 

dari desa satu ke desa yang lain ditempat yang sama, dalam kegiatan sosial kultural 

dan keagamaan, perdagangan dan bisnis.21 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Kondisi Pengungsian Rohingya22 

 Krisis yang dipicu kekerasan antar etnis membuat orang Rohingya 

meninggalkan negara Myanmar, berharap menemukan masa depan baru yang lebih 

baik. Selama 30 tahun masyarakat mencari perlindungan di negara tetangga, 

Bangladesh. Namun, hanya sebagian dari mereka yang secara resmi diakui sebagai 

                                                           
21Fact about the rohingya muslims of arakan www.rohingya.org/portal/index.php/learn-about-

rohingya.html diakses tanggal 28 desember 2015 
22A lifeline for undocument rohingya refugees in bangladeshhttp://ec.europa.eu/echo/field-

blogs/photos/lifeline-undocumented-rohingya-refugees-bangladesh_en diakses pada tanggal 5 

januari 2016 

http://www.rohingya.org/portal/index.php/learn-about-rohingya.html
http://www.rohingya.org/portal/index.php/learn-about-rohingya.html
http://ec.europa.eu/echo/field-blogs/photos/lifeline-undocumented-rohingya-refugees-bangladesh_en
http://ec.europa.eu/echo/field-blogs/photos/lifeline-undocumented-rohingya-refugees-bangladesh_en
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pengungsi. Selama bertahun-tahun, Komisi Eropa menyelamatkan sekitar 45.000 

pengungsi yang tidak mendapatkan akses layanan pemerintah dan bentuk bantuan 

lainnya. Selama bertahun-tahun, terdapatperkampungan kumuh pedasaandisekitar 

kamp tentara UNHCR di Kutupalong, yang menampung pengungsi Rohingya yang 

secara resmi diakui oleh pemerintah. Mereka mendapatkan fasilitas tempat tinggal, 

makanan, layanan kesehatan, sanitasi.23 

 Selama ini pemerintah Myanmar menganggap etnis Rohingya sebagai 

warga ilegal. Kelompok minoritas diperlakukan diskriminatif dan mereka tidak 

mendapatkan hak-hak politiknya. Situasi dan kondisi yang tidak kondusif, ditambah 

dengan sejarah konflik dan kerusuhan rasial, semakin menambah kekhawatiran 

orang Rohingya akan keamanan mereka jika tetap bermukim di Myanmar. 

Kerusuhan tersebut menyebabkan mereka memilih melarikan diri ke negara 

tetangga, Indonesia, Thailand, Malaysia, Bangladesh. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Ashin Wirathu pemimpin gerakan 96924 

                                                           
23Ibid 
24http://religiondispatches.org/chatting-with-myanmars-buddhist-terrorist/\ 

http://religiondispatches.org/chatting-with-myanmars-buddhist-terrorist/
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Gerakan 969 adalah gerakan anti muslim yang dipimpin oleh biksu Ashin 

Wirathu. Di kota Myanmar, anggota gerakan 969 menyebarkan stiker dan logo anti 

muslim di CD, buku dan selebaran. Gerakan 969 menyatakan bahwa muslim 

mendominasi ekonomi Burma, oleh sebab itu umat Budha dilarang berdagang 

dengan Muslim. Gerakan 969 mendesak agar umat Budha melakukan transaksi jual 

beli di toko-toko Budha yang bertanda 969. Muslim di Myanmar digambarkan 

sebagai orang asing yang berbahaya. Mereka dituduh mendominasi ekonomi dan 

menghancurkan struktur budaya masyarakat dengan menyebarkan agama islam. 

Kecemasan mereka dengan umat muslim adalah bahwa ras atau bangsa Burma akan 

punah jika orang-orang kejam dan orang-orang yang menggigit tangan tuan mereka 

sendiri tidak diusir dari negaranya (diibaratkan umat muslim adalah anjing).25 

Konteks masyarakat yang berbeda, sehingga membangkitkan kembali 

nasionalisme Budha yang antimuslim. Gerakan 969 dan asosiasi perlindungan ras 

dan agama mempelopori kampanye untuk melindungi Budha dari ancaman Muslim 

dan gerakan 969 mendapat dukungan besar dari masyarakat. Gerakan anti muslim 

di seluruh negeri membuat pemerintah sulit untuk mengambil langkah dalam 

mendukung dan melindung hak-hak muslim.  

2.1.1 Persebaran dan Kondisi Pengungsi Etnis Rohingya 

Masalah pengungsi merupakan persoalan yang rumit yang dihadapi 

masyarakat dunia saat ini. Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena 

terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara mereka. Mereka mencari 

                                                           
25“The Neo-Nazi Group Behind Myanmars Anti-Islam Attacks.” 

http://www.ucanews.com/news/the-neo-nazi-group-behind-myanmars-anti-islam-

attacks/67914diakses pada tanggal 5 januari 2016 

http://www.ucanews.com/news/the-neo-nazi-group-behind-myanmars-anti-islam-attacks/67914
http://www.ucanews.com/news/the-neo-nazi-group-behind-myanmars-anti-islam-attacks/67914
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negara lain sebagai tempat tinggal barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak 

asasi manusia. Pencarian negara baru oleh pengungsi tentu saja dianggap sebagai 

suatu hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berdiskusi dan berusaha 

mencari cara-cara yang efektif untuk melindungi dan membantu para pengungsi.  

Etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar melalui perjalanan laut hanya 

untuk merasakan kebebasan yang selama ini tidak mereka miliki selama berada di 

Myanmar, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan beribadah 

dengan caranya sendiri dimanapun berada, kebebasan untuk hidup damai tanpa 

adanya konflik fisik dan senjata. Perjalanan laut menggunakan kapal yang sangat 

beresiko, mereka terombang ambing di lautan dengan merasakan kelaparan, 

kehausan, tenggelam dan menjadi korban penyelundupan dan perdagangan 

manusia. Etnis Rohingya hanya ingin mencari negara lain untuk tempat tinggal baru 

dengan kondisi yang aman dan kondusif. 

IOM (International Organization for Migration) menjelaskan tentang 

rincian rute perjalanan migrasi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari 

Myanmar dan Bangladesh melalui perjalanan laut yang sangat beresiko. IOMpeduli 

terhadap 10.000 orang yang terkena dampak krisis pengungsi yang berlangsung saat 

ini.Menurut IOM pada 21 Mei 2015, hanya 3.695 orang yang berhasil bermigrasi 

dari Myanmar dan Bangladesh dan lebih dari 6.000 orang yang masih belum 

ditemukan. Pria, wanita dan anak-anak mengalami kelaparan, dipukuli dan dipaksa 

untuk dipisahkan. Perempuan dan anak-anak sangat beresiko mendapat kekerasan 

seksual. Jumlah kematian yang terjadi di laut tidak diketahui tetapi kemungkinan 
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diperkirakan 1,2% akibat penyakit atau penganiayaan di laut atau kamp-kamp 

penyelundupan.26 

 Menurut PBB, 436.000 pengungsi Rohingya telah melarikan diri ke 

Bangladesh sejak kejadian kekerasan itu terjadi. Komisaris Tinggi PBB untuk 

Pengungsi Filippo Grandi mengatakan bahwa ada tantangan 'besar' setelah 

mengunjungi kamp-kamp di sekitar Cox's Bazar di Bangladesh selatan.PBB 

mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi Bangladesh adalah 'sangat besar' dan 

negara tersebut memerlukan bantuan untuk memberi makan dan melindungi 

436.000 orang Rohingya.Bangladesh telah mulai menyediakan bagi pendatang baru 

dengan kartu identitas dan merekam data biometrik mereka.27 

 

  

 

 

  

  

 

Gambar 2.3 Tempat Tinggal Pengungsi Etnis Rohingya di Cox’s Bazar  

Bangladesh28 

                                                           
26Ibid 

27Rohingya refugees search for shelter in Bangladesh 

http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2017/09/rohingya-refugees-search-shelter-

bangladesh-170926103414078.html diakses pada tanggal 11/10/2017 

28Ibid 

http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2017/09/rohingya-refugees-search-shelter-bangladesh-170926103414078.html
http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2017/09/rohingya-refugees-search-shelter-bangladesh-170926103414078.html
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 Tenda tipis yang terbuat dari terpal dan lembaran plastik yang  compang-

camping menutupi sebagian besar kota pelabuhan Cox's Bazar di Bangladesh. 

Mereka terpaksa membuat tempat penampungan darurat mereka sendiri dengan apa 

pun yang dapat mereka temukan. Saat hujan lebat, kelembaban tinggi dan panas 

yang mencekik akan memperburuk kondisi. Bau busuk kotoran manusia setiap hari 

mereka rasakan. Saat kondisi hujan para pengungsi harus melewati lumpur saat 

berjalan setiap harinya, mereka sering bertelanjang kaki dan dengan pakaian 

seadanya, saat melarikan diri hanya membawa barang seperlunya. 

 Badan bantuan internasional, badan amal setempat dan sukarelawan lokal 

bekerja tanpa lelah untuk menyediakan apa yang mereka bisa, namun jumlah yang 

dibutuhkan sangat banyak dan tantangan yang menakutkan di kamp tanpa air bersih 

atau sanitasi, dan dimana wabah penyakit tampaknya akan segera terjadi.Tidak 

cukup makanan, air atau obat-obatan untuk persediaan. Jalan-jalan di sekitar kamp 

dipenuhi kotoran manusia, PBB khawatir bahwa penyakit serius dapat terjadi. 

Puluhan ribu orang tinggal berdampingan di kamp-kamp pengungsian, memadati 

ruang-ruang yang dianggap tidak layak huni. 

2.2 Kepentingan Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 

2.2.1 Aspek Politik 

Indonesia dan Myanmar adalah dua negara yang memiliki kedekatan 

geografis di kawasan Asia Tenggara. Jarak kedua negara berkisar 350 mil. Dalam 

catatan sejarah kemerdekaan dan kaitan emosional, kedua negara memiliki 

hubungan khusus. Indonesia dan Myanmar adalah negara multietnis. Indonesia 
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pernah mengalami nastional building, begitu juga Myanmar. Masyarakat kedua 

negara pernah merasakan dominasi militer sebagai pemimpin pemerintahan. 

Sejarah mencatat, hubungan bilateral Indonesia dan Myanmar terjalin sejak zaman 

kemerdekaan tahun 1945.29 

Saat ini Indonesia adalah negara yang dipercaya pemerintah Myanmar 

untuk ikut menyelesaikan krisis Rohingya dan diharapkan dapat mendorong 

ASEAN supaya lebih memperhatikan persoalan Hak Asasi Manusia yang 

melampaui batas-batas negara. Kepercayaan tersebut ditandai dengan diterimanya 

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi oleh Aung San Suu Kyi, pertemuan 

tersebut dilakukan Menteri Retno untuk meminta pemerintah Myanmar 

menghentikan kekerasan di Rakhine.30 

Keterlibatan Indonesia dalam penanganan konflik Rohingya merupakan 

suatu bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan internasional. Kepentingan 

Indonesia terlibat dalam penanganan pengungsi Rohingya baik secara langsung 

maupun tidak langsung hal ini merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam 

membangun pengakuan atas image positif dimata internasional. Oleh sebab itu 

Indonesia diharapkan dapat menjadi negara terdepan yang mampu mengintervensi 

kedaulatan Myanmar melalui tekanan diplomasi sekaligus dapat menjadi teladan 

                                                           
29Hubungan RI-Myanmar Sepanjang Masa http://www.kemlu.go.id/yangonid/berita-agenda/berita-

perwakilan/Pages/Hubungan-RI-Myanmar-Sepanjang-Masa.aspx diakses tanggal 14 desember 

2017 
30Krisis Rohingya, Mengapa ASEAN tidak mampu 

berperan?http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41160293 diakses pada tanggal 14 desember 

2017 

http://www.kemlu.go.id/yangonid/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Hubungan-RI-Myanmar-Sepanjang-Masa.aspx
http://www.kemlu.go.id/yangonid/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Hubungan-RI-Myanmar-Sepanjang-Masa.aspx
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41160293
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khususnya bagi negara-negara ASEAN untuk ikut aktif dalam menjaga perdamaian 

dalam wilayah ASEAN. 

 

Terkait hal tersebut, satu hal positif yang bisa di dapat oleh pemerintahan 

Jokowi yakni bisa memetakan arus-arus politik dalam negeri yang mengikut 

sertakan isu rohingya untuk kepentingan politik jangka pendek dan jangka panjang. 

Politik jangka pendek misalnya terkait Pilkada serentak tahun 2018 dan Pilpres. 

Politik jangka panjangnya terkait upaya mengubah ideologi negara, merusak 

eksistensi atau keberlanjutan NKRI. Sikap Presiden Joko Widodo terhadap 

ancaman genosida yang terjadi di Rakhine Myanmar dapat mempengaruhi 

elektabilitasnya dalam pilpres tahun 2019 mendatang. Sebagai pemimpin negara 

dengan mayoritas penduduknya beragama muslim, Presiden Jokowi berperan aktif 

dalam mengatasi pembantaian terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di 

Rakhine. Presiden Jokowi melakukan peran konkrit dengan melakukan negosiasi 

dengan pemerintah Myanmar dan meminta untuk menghentikan penyiksaan pada 

etnis muslim Rohingya. Selain itu memberikan bantuan bagi para pengungsi 

Rohingya dan bersedia menerima pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia. 

Dengan peran nyata Presiden Jokowi tersebut dapat menarik simpati seluruh umat 

muslim Indonesia terutama menjelang pilpres tahun 2019 mendatang.31 

2.2.2 Aspek Keamanan 

                                                           
31Sikap Jokowi Terhadap Rohingya Pengaruhi Elektabilitas 2019 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170903182932-32-239154/sikap-jokowi-terhadap-

rohingya-pengaruhi-elektabilitas-2019 diakses pada tanggal 14 desember 2019 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170903182932-32-239154/sikap-jokowi-terhadap-rohingya-pengaruhi-elektabilitas-2019
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170903182932-32-239154/sikap-jokowi-terhadap-rohingya-pengaruhi-elektabilitas-2019
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Langkah pemerintah mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi etnis 

Rohingya di Rakhine State, Myanmar dinilai tidak hanya sebatas mengenai 

moralitas.Stabilitas kawasan ASEAN juga akan terganggu jika krisis kemanusiaan 

di Myanmar terus terjadi. Nantinya bisa mengganggu kerja sama regional. Setiap 

kebijakan luar negeri sebuah negara pastinya memiliki dasar perhitungan untung 

rugi dan moralitas. Tak terkecuali mengenai langkah pemerintah Indonesia yang 

memberikan bantuan kepada Rohingya. Kebijakan bantuan kemanusiaan tersebut 

bukan hanya sebatas moralitas semata. Indonesia memiliki misi lain dengan dasar 

pertimbangan ke depan yakni stabilitas kawasan ASEAN, sebab jika krisis 

kemanusiaan tersebut terus terjadi maka instabilitas kawasanbakal 

terancam.Untung ruginya itu dilihat dari ketika isu ini berkembang ke negara lain 

berarti Indonesia bisa menjaga stabilitas, dan itu keuntungannya. Kalau isu ini tidak 

ditangkap oleh negara lain berarti Indonesia tidak bisa menjaga stabilitas 

kawasan.32 

Kuncinya menjaga stabilitas kawasan agar negara lain ikut bekerja sama 

membantulebih lanjut, salah satu contoh ancaman bagi stabilitas kawasan yakni 

pengungsi Rohingya. Negara-negara di kawasan tidak bisa menolak jika warga 

Rohingya memilih negara lain sebagai tempat berlindung. Begitu juga dengan 

Indonesia yang harus menerima pengungsi Rohingya, tidak bisa Indonesia 

                                                           

32Ada Target Yang Ingin Dicapai Indonesia Dengan Membantu 

Rohingyahttp://politik.rmol.co/read/2017/09/19/307790/Ada-Target-Yang-Ingin-Dicapai-

Indonesia-Dengan-Membantu-Rohingya-  diakses13 april 2018 

 

 

http://politik.rmol.co/read/2017/09/19/307790/Ada-Target-Yang-Ingin-Dicapai-Indonesia-Dengan-Membantu-Rohingya-
http://politik.rmol.co/read/2017/09/19/307790/Ada-Target-Yang-Ingin-Dicapai-Indonesia-Dengan-Membantu-Rohingya-
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membiarkan etnis Rohingya dengan kondisi yang memprihatinkan. Itu yang 

berusaha dibendung Indonesia, dalam artian pemerintah tidak mau memperburuk 

kondisi, sebisa mungkin kondisi aman dan kondusif . Jadi, bantuan kemanusiaan 

yang diberikan tidak sebatas moralitas saja tetap kepentingannya menstabilkan 

kawasan. Sangat rasional jika Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada 

warga di negara lain. Mengingat dari sudut pandang kepentingan 

kawasan,hubungan kerja sama yang terjalin ini tidak boleh terganggu karena ada 

masalah internal di salah satu negara. Karena nanti bisa mempengaruhi kerja sama 

antar negara tersebut.33 

Tindakan pemerintah Indonesia mendapatkan berbagai bentuk apresiasi dari 

para pemimpin negara sahabat dan para pimpinan lembaga atau organisasi 

Internasional yang bergerak dibidang kemanusian. Dunia internasional 

mengapresiasi langkah yang diambil Indonesia di Rakhine, Myanmar, antara lain :  

a. Apresiasi Myanmar untuk bantuan kesehatan Indonesia di Rakhine.  

“Penasihat Keamanan Nasional Myanmar U Thaung Tun, mengatakan 

Indonesia memainkan peran sangat baik dalam membantu krisis 

kemanusiaan di negara bagian Rakhine. Dia mewakili pemerintahnya 

sangat mengapresiasi bantuan Indonesia, terutama di bidang 

kesehatan dengan membangun sejumlah bantuan medis di utara 

Rakhine," serunya, saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno 

                                                           

33Ibid 
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Marsudi, di sela Bali Democracy Forum X di Tangerang, Banten, 

Kamis 7 November 2017. Menurutnya, cara konstruktif ini dibutuhkan 

Pemerintah Myanmar. Karenanya dia berharap agar hubungan kedua 

negara terus terjalin sebagai negara tetangga dan sahabat.”34 

b. Apresiasi dari Turki, melalui menteri luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.  

"Kemarin pagi saya dapat telepon dari Menlu Turki. Kita bicara 

mengenai situasi di Rakhine. Dia menyampaikan bahwa dunia melihat 

dan mengapresiasi Indonesia atas perhatiannya pada Myanmar dan 

membantu kondisi di sana," (kemenlu RI Retno Marsudi, tanggal 

31/8/2017)35. 

c. Apresiasi dari Inggris,melalui menteri negara untuk asia dan pasifik, kantor 

luar negeri dan persemakmuran Inggris, Mark Field, saat bertemu wakil 

Presiden RI Jusuf Kalla dalam resepsi peringatan ASEAN ke-50 di 

Lancaster house, stable yard st, james, London.  

“Pemerintah Kerajaan Inggris Raya menyampaikan apresiasi 

terhadap peran aktif Pemerintah Indonesia dalam merespons situasi di 

Rakhine State dengan mengedepankan diplomasi dan dialog dalam 

menyelesaikan persoalan Rohingya”.( Pensosbud KBRI London 

tanggal 12/10/2017)36. 

                                                           
34Myanmar Apresiasi Bantuan Kesehatan Indonesia di Rakhine 

http://internasional.metrotvnews.com/asia/0kpnvBqN-myanmar-apresiasi-bantuan-kesehatan-

indonesia-di-rakhine diakses pada tanggal 16-1-2018 
35Victor Maulana.2017.Menlu Retno: Dunia Apresiasi Langkah RI soal Krisis 

Rohingya.https://international.sindonews.com/read/1235582/40/menlu-retno-dunia-apresiasi-

langkah-ri-soal-krisis-rohingya-1504165126 diakses pada tanggal 9/11/2017. 
36Zeynita Gibbons. 2017. Inggris apresiasi peran RI dalam persoalan 

Rohingyahttp://www.antaranews.com/berita/658324/inggris-apresiasi-peran-ri-dalam-persoalan-

rohingyadiakses pada tanggal 9/11/2017. 

http://internasional.metrotvnews.com/asia/0kpnvBqN-myanmar-apresiasi-bantuan-kesehatan-indonesia-di-rakhine
http://internasional.metrotvnews.com/asia/0kpnvBqN-myanmar-apresiasi-bantuan-kesehatan-indonesia-di-rakhine
https://international.sindonews.com/read/1235582/40/menlu-retno-dunia-apresiasi-langkah-ri-soal-krisis-rohingya-1504165126
https://international.sindonews.com/read/1235582/40/menlu-retno-dunia-apresiasi-langkah-ri-soal-krisis-rohingya-1504165126
http://www.antaranews.com/berita/658324/inggris-apresiasi-peran-ri-dalam-persoalan-rohingya
http://www.antaranews.com/berita/658324/inggris-apresiasi-peran-ri-dalam-persoalan-rohingya
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d. Apresiasi dari Amerika, melalui wakil menteri Luar Negeri Amerika 

Serikat, Antony J. Blinken kepada wartawan di Pusat Kebudayaan Amerika. 

“Kami ingin mengapresiasi secara luar biasa, langkah yang sudah 

dilakukan Indonesia untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di 

perahu di laut.Dan membawa mereka untuk ditampung di 

Indonesia.Sehingga mereka dapat selamat.Pemerintah Indonesia 

sudah menunjukan kemurahan hatinya dengan menolong orang-orang 

ini dari bahaya di laut," kata Wakil Menteri Luar Negeri Amerika 

Serikat, Antony J. Blinken”.(Wamenlu AS tanggal 20/5/2015)37. 

 

e. Apresiasi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), melalui Sekretaris 

Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres mengakui peran 

penting pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi konflik dan krisis 

kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. 

“Saya menyambut baik peran penting Menlu Retno Marsudi dari 

Indonesia dalam hal ini. Beliau telah mendorong pendekatan yang 

sejalan dengan tiga langkah yang telah saya tegaskan, dan juga yang 

didorong oleh banyak negara, kata Sekjen PBB Antonio Guterres, 

melalui keterangan pers“ (Perutusan Tetap RI (PTRI) PBB tanggal 

28/9/2017)38.  

                                                           
37Andylala Waluyo. 2017. AS Apresiasi Peran Indonesia dalam Membantu Pengungsi Rohingya 

https://www.voaindonesia.com/a/as-apresiasi-peran-indonesia-dalam-membantu-pengungsi-

rohingnya/2779279.html  diakses pada tanggal 9/11/2017. 
38Egidius Patnisti. 2017.Sekjen PBB Puji Peran Penting Indonesia di 

Myamarhttp://internasional.kompas.com/read/2017/09/30/10345051/sekjen-pbb-puji-peran-penting-

indonesia-di-myamar  diakses pada tanggal 9/11/2017. 

https://www.voaindonesia.com/a/as-apresiasi-peran-indonesia-dalam-membantu-pengungsi-rohingnya/2779279.html
https://www.voaindonesia.com/a/as-apresiasi-peran-indonesia-dalam-membantu-pengungsi-rohingnya/2779279.html
http://internasional.kompas.com/read/2017/09/30/10345051/sekjen-pbb-puji-peran-penting-indonesia-di-myamar
http://internasional.kompas.com/read/2017/09/30/10345051/sekjen-pbb-puji-peran-penting-indonesia-di-myamar
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f. Apresiasi dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Apresiasi tersebut 

disampaikan oleh negara-negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam 

(OKI). Mereka melihat RI berperan aktif dalam penyelesaian masalah di 

Negara Bagian Rakhine di Myanmar.  

“Dalam berbagai kesempatan baru-baru ini, termasuk dalam 

pertemuan terakhir OKI di New York tanggal 29 Desember 2016, 

perwakilan OKI di menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah 

konstruktif yang telah dan akan diambil Indonesia" (Direktur Informasi 

dan Media Kementerian Luar Negeri, Siti Sofia. tanggal 30/12/2016)39. 

Berbagai Apresiasi tersebut merupakan bukti  bahwa politik luar Negeri 

Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang 

mengedepankan diplomasi dan dialog kepada pemerintah Myanmar adalah langkah 

yang tepat. Pengakuan dan apresiasi tersebut menguatkan citra Indonesia dimata 

Internasional.  

 

 

 

 

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN memiliki tanggung 

jawab dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan dari berbagai gangguan. Terkait 

penanganan krisis pengungsi Rohingya, terdapat suatu dilema dimana negara-

                                                           
39Andreas Gerry Tuwo.2017.Aktif Bantu Rohingya, RI Diapresiasi Organisasi Kerjasama 

Islamhttp://global.liputan6.com/read/2691967/aktif-bantu-rohingya-ri-diapresiasi-organisasi-kerjasama-islam 

diakses pada tanggal 9/11/2017. 

http://global.liputan6.com/read/2691967/aktif-bantu-rohingya-ri-diapresiasi-organisasi-kerjasama-islam
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negara ASEAN telah menyepakati adanya suatu prinsip yang mendasari organisasi 

regional ini. Pada piagam ASEAN terdapat suatu prinsip non-intervensi yang 

menjadikan ASEAN tidak memiliki legitimasi dan otoritas yang cukup untuk 

mengintervensi masalah konflik dan pelanggaran hak asasi manusia internal 

negara-negara anggotanya. Dalam piagam ASEAN tersebut secara eksplisit 

disebutkan bahwa tidak ada satu negarapun yang diberikan hak untuk ikut campur 

dalam mengurusi urusan domestik negara lain.40 

Berdasarkan prinsip hukum internasional tanggung jawab untuk melindungi 

atau Responsibility to Protect (R2P). Dalam penerapan prinsip tersebut, dimana 

telah lepas kepadanya hak untuk bertanggungjawab suatu negara atas warga negara 

dikarenakan beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah umum hukum 

internasional. Beberapa hal tersebut diantaranya karena tindakan yang bertentangan 

dengan nilai-nilai dasar Hak Asasi Manusia, seperti perbudakan, penyiksaan, 

hingga pembantaian etnis atau kelompok. Selain itu juga ASEAN sebagai 

organisasi regional memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus pelanggaran 

hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar sesuai dengan doktrin Responsibility to 

Protect (R2P) yang telah diadopsi negara-negara anggota PBB pada United Nations 

World Summit 2005. Doktrin R2P ini muncul sebagai respon atas kasus genosida 

dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Rwanda. Meskipun memiliki 

                                                           

40Peran Pemerintah Indonesia dalam penanganan krisis Pengungsi Rohingya Myanmar 

dan Bangladeshhttps://muaficrita.wordpress.com/2015/09/13/peran-pemerintah-indonesia-dalam-

penanganan-krisis-pengungsi-rohingya-myanmar-dan-bangladesh/. Diakses 15 april 2018 

https://muaficrita.wordpress.com/2015/09/13/peran-pemerintah-indonesia-dalam-penanganan-krisis-pengungsi-rohingya-myanmar-dan-bangladesh/
https://muaficrita.wordpress.com/2015/09/13/peran-pemerintah-indonesia-dalam-penanganan-krisis-pengungsi-rohingya-myanmar-dan-bangladesh/
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hambatan, ASEAN memiliki mekanisme yang disebut sebagai ASEAN Regional 

Forum (ARF) dan ASEAN Intergovermental Commission on Human Rights 

(AICHR), yang berkaitan dan dapat digunakan sebagai mekanisme dalam 

penerapan prinsip R2P. Negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia dan 

Malaysia seharusnya dapat mengambil peran penting melalui ASEAN dalam 

melakukan advokasi atas kasus Rohingya.41 

Responsibility to Protect (R2P)merupakan sebuah konsep dalam hubungan 

internasional yang memberikan kewenangan negara untuk mencampuri urusan 

dalam negeri negara lainnya dengan dalil kemanusiaan. Prinsip ini diusung PBB 

guna mencegah kejahatan kemanusiaan, seperti pemusnahan massal, kejahatan 

perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan lainnya yang terjadi di suatu 

negara. Jika dengan berbagai sebab suatu negara tidak mampu atau tidak memiliki 

kemauan untuk melindungi rakyatnya, maka komunitas internasional bertanggung 

jawab melakukan intervensi untuk mencegah kejahatan kemanusiaan. Konsep R2P 

ini bisa digunakan ASEAN dalam bentuk penjatuhan sanksi hingga penggunaan 

aksi militer atau use of force terhadap Myanmar. ASEAN menjadi ujung tombak 

penyelesaian krisis kemanusiaan ini karena masalah Rohingya tidak lagi hanya 

menyangkut Myanmar, tapi kawasan secara keseluruhan. Pasalnya, kekerasan 

terhadap Rohingya memicu lonjakan pengungsi ke sejumlah negara yang juga dapat 

mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan. Jadi, ASEAN meski dengan prinsip 

non-intervensinya pun bisa melakukan sesuatu yang tegas untuk menangani krisis 

                                                           
41Ibid 



 

42 
 

kemanusiaan ini karena R2P tidak melihat kedaulatan negara, tapi melihat nilai 

kemanusiaannya. 

Sebagai negara di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya muslim, 

Indonesia tidak tinggal diam terhadap apa yang terjadi di Myanmar. Langkah 

Indonesia bukan sebagai desakan, tapi lebih kepada upaya kerja sama dalam hal 

pembangunan inklusif dan peningkatan capacity building untuk membantu 

Myanmar.Belum lagi memperhitungkan dari sisi pertahanan dan keamanan dengan 

masuknya etnis Rohingya ke wilayah Indonesia. Tentunya mereka masuk secara 

ilegal lewat perairan Indonesia. Dalam menyikapi kasus Rohingya, Pemerintah 

Indonesia telah menggunakan jalur diplomatik secara resmi, yakni melalui 

Kementerian Luar Negeri RI. Diplomasi Indonesia ini patut di diapresiasi 

mengingat adanya prinsip non intervensi ASEAN yang menghambat diplomasi 

negara-negara kawasan Asia Tenggara. Namun diplomasi kemanusiaan Indonesia 

yang berlandaskan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif ternyata mampu 

menunjukkan aksi nyata dalam menyikapi konflik di Myanmar. 42 

Pencapaian Indonesia sebagai negara ASEAN yang saat ini diberikan akses 

langsung oleh pemerintah Myanmar ke wilayah Rakhine. Hal ini tidak lepas dari 

upaya Indonesia yang selalu mengedepankan engagement dan dukungan 

pembangunan inklusif di Myanmar. Indonesia melakukan ini sebagai upaya 

                                                           
42Diplomasi Kemanusiaan RI Untuk 

Rohingyahttp://www.rmol.co/read/2017/02/15/280497/Diplomasi-Kemanusiaan-RI-Untuk-

Rohingya- diakses 15 april 2018 

 

http://www.rmol.co/read/2017/02/15/280497/Diplomasi-Kemanusiaan-RI-Untuk-Rohingya-
http://www.rmol.co/read/2017/02/15/280497/Diplomasi-Kemanusiaan-RI-Untuk-Rohingya-
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memenuhi tanggung jawabnya membantu Myanmar melindungi warga negaranya. 

Pertama yang bisa dilakukan Indonesia adalah memastikan bahwa Pemerintah 

Myanmar tetap terbuka untuk menerima kehadiran sukarelawan dari berbagai 

negara dan bantuan kemanusiaan untuk meringankan beban Rohingya di Rakhine. 

Kedua, Indonesia harus memastikan bahwa tidak ada lagi operasi militer membabi 

buta yang dilancarkan oleh Pemerintah Myanmar di kawasan Rakhine. Ketiga, 

sebagai negara terimbas oleh eksodus Rohingya, Pemerintah Indonesia harus 

membuat komitmen dan kesepakatan dengan Pemerintah Myanmar mengenai 

penanganan imigran Rohingya di Indonesia. Mekanismenya bisa saja pemulangan 

langsung dengan syarat bahwa mereka tidak mengalami represi kembali setiba di 

tanah air, atau pemulangan secara bertahap seiring dengan pulihnya situasi politik 

di Myanmar serta penguatan kapasitas pemerintah Myanmar dalam pemecahan 

konflik. 

Kemanusiaan adalah hal yang sangat penting dalam relasi antarnegara. 

Terkadang kemanusiaan mampu melampaui sekat-sekat yang ada. Apa yang 

dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani konflik di Myanmar adalah 

diplomasi yang berlandaskan aspek kemanusiaan bukan pada aspek kepentingan 

nasional semata. Melalui diplomasi kemanusiaan ini, diharapkan tercipta stabilitas 

kawasan yang pada akhirnya mampu menopang stabilitas dan ketahanan nasional 

Indonesia di masa yang akan datang.  


