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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perjanjian-perjanjian dalam ASEAN Charter telah berkontribusi dalam 

memberikan harapan bagi tegaknya perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara. 

Salah satu bentuk pembaruan yang terdapat dalam perjanjian ASEAN Charter 

adalah ketentuan dalam mengatur tentang pemajuan dan penegakan perlindungan 

HAM di ASEAN,1 caranya dengan membentuk seuah badan HAM ASEAN 

(ASEAN Human Right Body). Dalam pembukaan ASEAN Charter yang telah di 

sepakati oleh negara-negara ASEAN menyatakan amanat untuk mematuhi, 

menghormati dan melindungin HAM dan kebebasan fundamental. 

Statement tersebut dijabarkan secara eksplisit dalam tujuan dan prinsip 

pembentukan ASEAN yaitu,  pada pasal 1 ayat 7  dan Pasal 2 ayat 2,2  yang 

menyatakan bahwa ASEAN berikrar untuk memajukan dan melindungi HAM di 

kawasan Asia Tenggara. Prinsip ini sekaligus menjadi sebuah pondasi prinsip, 

bahwa ASEAN patut untuk menjadi sebuah lembaga yang turut serta dalam 

memelihara kesinambungan dan keberlangsungan terhadap pencegahan 

pelanggaran HAM. Guna menukung hal tersebut,  dalam pasal 14 ASEAN Charter 

terdapat pernyataan yang menyatakan agar tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip 

1Prasetyo Hadi Purwandoko, Sasmini, 2011, Prospek Pembentukan Asean Intergovernmental 

Commision On Human Rights (AICHR): HarapanBaru, Kelemahan dan Solusi, Vol. 2, No. 3, Edisi 

83, h. 76 
2Ibid. 
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ASEAN Charter terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM, maka ASEAN 

wajib untuk membentuk Badan HAM di kawasan Asia Tenggara. 

Pada akhirnya ASEAN mencatat sebuah sejarah dalam mgupayakan 

kemajuan dan perlindungan HAM sebagai amanah ASEAN Charter dengan 

meresmikan ToR (Terms of Reference) AICHR (ASEAN Intergovernmental 

Commision on Human Rights), AICHR disahkan pada tanggal 23 Oktober 20093 di 

Hua Hin, Thailand, yang dimana peresmian AICHR ini dilaksanakan pada sela-sela 

acara KTT ke 15 yang dihadiri oleh semua anggota komisi dari 10 negara anggota 

ASEAN. AICHR merupakan lembaga konsultasi antar-pemerintah dan menjadi 

bagian yang terstruktur dalam bagian organisasi ASEAN.4 Sebagai delegasi antar-

pemerintah, AICHR bertugas merumuskan usaha-usaha pemajuan dan 

perlindungan HAM di kawasan ASEAN melalui edukasi, peninjauan dan standar 

HAM internasional sebagaimana diamanatkan oleh Deklarasi Universal HAM, 

Deklarasi Wina dan instrument HAM lainnya. 

AICHR selain juga berfungsi sebagai institusi HAM di ASEAN selain itu 

AICHR juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada di wilayah 

ASEAN yang berkaitan  dengan hak asasi manusia dalam rangka melakukan 

koordinasi dan strategi promosi dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan 

mandat yang diberikan di dalam ToR(Term of Reference). 

                                                           
3 2012, Buletin Diplomasi Multilateral, diakses dalam: 

http://www.kemlu.go.id/Magazines/Buletin%20Diplomasi%20Multilateral%20Vol.%20I%20No.

%202%20Tahun%202012.pdf. 1 November 2014, pukul 20:38 WIB. 
4 Laporan dalam Penelitian Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia Di kawasan ASEAN, 

diakses dalam: http://infid.org/pdfdo/1418195333.pdf  diakses pada tanggal 24 April 2015 pukul 

15:04. 

http://www.kemlu.go.id/Magazines/Buletin%20Diplomasi%20Multilateral%20Vol.%20I%20No.%202%20Tahun%202012.pdf
http://www.kemlu.go.id/Magazines/Buletin%20Diplomasi%20Multilateral%20Vol.%20I%20No.%202%20Tahun%202012.pdf
http://infid.org/pdfdo/1418195333.pdf
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Alasan mendasar dibentuknya AICHR yaitu melihat keadaan ASEAN 

yang semakin banyak mempunyai catatan pelanggaran HAM di negara-negara 

anggota ASEAN dan ditambah tidak adanya mekanisme cara untuk 

menyelesaikannya, sehingga negara anggota ASEAN selama ini lebih cenderung 

diam daripada mencampuri urusan negara anggota lainnya yang pada akhirnya 

banyak permasalahan tidak dapat terselesaikan. AICHR diharapkan dapat 

memegang beberapa peran dalam mengatasi masalah HAM di Asia Tenggara, 

dimana saat ini peran utama yang dipegang adalah sebagai lembaga penasihat, 

koordinasi, dan konsultasi HAM. 

AICHR merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN, yang 

berperan sebagai badan konsultasi dan bersifat advisory yang berarti pemberi 

nasehat. AICHR juga merupakan institusi penaung (overarching) HAM di ASEAN 

dengan tanggung jawab secara umum adalah untuk pemajuan dan perlindungan 

HAM di wilayah ASEAN.  Sebagaimana yang diatur dalam poin-poin TOR 

AICHR, yang secara umum menyatakan bahwa promosi perdamaian dan 

perlindungan HAM begitu penting dalam meningkatkan peradaban kemanusiaan di 

dunia Internasional, khususnya di kawasan ASEAN, oleh karena itu, eksistensi 

lembaga HAM layaknya AICHR begitu bersifat penting. Standar kerja dan tugas 

AICHR secara umum didasarkan pada dasar hukum iternasional yang sebelumnya 

telah ada, seperti Deklarasi Universal HAM, Program Aksi dan Deklarasi Wina dan 

instrumen HAM internasional.5 

                                                           
5TOR of AICHR, 2009, ASEAN Secretariat 
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Tetapi pada kenyataan di lapangan AICHR tidak sesuai yang diharapkan 

oleh masyarakat ASEAN yaitu dapat melindungi HAM dikawasan ASEAN dan 

sebagai konsultan yang baik bagi korban pelanggaran HAM di wilayah ASEAN. 

Ini terlihat dari respon AICHR pada bulan Maret tahun 2010, korban pelanggaran 

ak asasi manusia dari beberapa Negara Asia Tenggara,  didampingi oleh organisasi 

masyarakat sipil atau LSM dengan nama  Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak 

Kekerasan (KontraS) yang membuat sebuah laporan pengaduan pada AICHR. 

Mereka merupakan korban beserta keluarga korban kasus pelanggaran HAM di 

pada tahun 1965 dan juga keluarga dari para korban konflik kerusuhan Mei 1998 di 

Jakarta Indonesia. Selain itu ada juga korban pembunuhan jurnalis di Filipina dan 

korban-korban kasuspelanggaran HAM lainnya dari Myanmar.6 

Begitu pula pada kasus kekerasan dalam pemilihan umum yang terjadi di 

Malaysia pada tanggal 9 Juli 20117, ketika para penduduk  sipil  Malaysia yang 

terkumpul dalam gerakan aksi BERSIH membuat sebuah aksi demonstrasi guna 

menuntut dilakukannya reformasi pada sistem pemilihan umum di Malaysia. Pada 

tanggal 12 Juli 2011 sekelompok penduduk sipil mengajukan surat terbuka kepada 

AICHR untuk menanggapi peristiwa tersebut.8 Tetapi pada akhirnya AICHR Ssama 

sekali tidak merespon kiriman surat tersebut, bahkan dalam bentuk pemberian 

statement resmi sekalipun, apalagi tindakan nyata  dalam menanggapi kasus 

                                                           
6 Siaran Pers Bersama Komisi HAM ASEAN Harus Independen Menjawab Problem HAM 

http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=967 Diakses pada tanggal 18 Mei 2015 

pukul 07:10. 
7 Kami Ingin Kecurangan Pemilu Tak Berulang, http://m.bola.viva.co.id/news/read/232409-kami-

menuntut-kecurangan-pemilu-tak-berulang diakses pada tanggal 21 September 2015, pukul 04:26. 
8 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 

http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=1323diakses pada tanggal 21 September 

2015, pukul 04:23. 

http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=967
http://m.bola.viva.co.id/news/read/232409-kami-menuntut-kecurangan-pemilu-tak-berulang
http://m.bola.viva.co.id/news/read/232409-kami-menuntut-kecurangan-pemilu-tak-berulang
http://kontras.org/home/index.php?module=pers&id=1323diakses
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tersebut. Saat itu, kira-kira terdapat enam belas kasus yang dilaporkan oleh 

penduduk  sipil pada lembaga AICHR, namun AICHR tidak dapat menanggapi 

laporan tersebut. AICHR memberi jawaban masih belum mempunyai prosedur 

yang mengatur tentang penerimaan pelaporan kasus dari masyarakat sipil.9 

Konfik  pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum terselesaikan 

adalah kasus pelanggaran HAM di Rohingya yang terjadi pada tahun 2012.10 Kasus 

yang bermula dari pemerkosaan dan pembunuhan ini menewaskan 10 orang 

Muslim terbunuh. Kasus ini makin membesar dengan terjadinya perkelahian antara 

kelompok etnis Rohingya Muslim dan etnis lokal yang beragama Buddha. Akibat 

dari perkelahian ini Rohingya tidak mendapatkan pengakuan oleh pemerintah 

setempat dan ditambah dengan agama yang berbeda dengan penghuni lokal yang 

dianut yaitu agama Buddha. 

Dari kasus pelanggaran HAM yang sangat memprihatinkan di Rohingya 

provinsi Arrakan ini pun menimbulkan komentar dari berbagai kalangan salah 

satunya utusan PBB yaitu Tomas Ojea Quintana yang berkunjung ke daerah konflik 

di Rakhine, Sittwe dan Maungdaw pada tanggal 31 Agustus 201211, Quintana 

mengatakan bahwa masyarakat Rohingya mengalami penindasan yang terus terjadi 

dan mereka sangat membutuhkan perlindungan. Bahwa keamanan Myanmar telah 

                                                           
9 Laporan dalam Penelitian Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia Di kawasan ASEAN 

http://infid.org/pdfdo/1418195333.pdf Diakses pada tanggal 10 Mei 2015 pukul 11:00. 
10 Kompasiana, 29 juli 2012, Inilah Kronologis Lengkap Pemicu Tragedi Rohingya, 

http://www.kompasiana.com/harjasaputra/inilah-kronologis-lengkap-pemicu-tragedi-

rohingya_55129823a333117f5dba7d2f Diakses pada tanggal 17 September 2015, pukul 00:13. 
11 PBB Kecam Diskriminasi Myanmar Terhadap Etnis Rohingya, 

http://sp.beritasatu.com/home/pbb-kecam-diskriminasi-myanmar-terhadap-etnis-rohingya/22968 

Diakses pada tanggal 18 September 2015 01:46. 

http://infid.org/pdfdo/1418195333.pdf
http://www.kompasiana.com/harjasaputra/inilah-kronologis-lengkap-pemicu-tragedi-rohingya_55129823a333117f5dba7d2f
http://www.kompasiana.com/harjasaputra/inilah-kronologis-lengkap-pemicu-tragedi-rohingya_55129823a333117f5dba7d2f
http://sp.beritasatu.com/home/pbb-kecam-diskriminasi-myanmar-terhadap-etnis-rohingya/22968
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menyalahgunakan kekuasaan terkait kekerasan dan traumatik Buddha dan Muslim 

di Rohingya yang menyebabkan 78 orang tewas dalam kasus tersebut. 

Selain PBB yang turut prihatin terhadap kejadian yang menimpa 

Rohingya, Indonesia pun juga melakukan upaya diplomasi terhadap pemerintah 

Myanmar agar masalah yang terjadi Rohingya segera dapat diselesaikan. 

Pernyataan ini langsung disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

pada tanggal 4 Agustus  2012.12 Presiden SBY mengatakan bahwa Pemerintah 

bukan hanya prihatin, tetapi juga selalu akan berusaha melakukan berbagai upaya, 

baik itu diplomasi ataupun upaya lain yang berhubungan dengan isu kemanusiaan 

terhadap etnis Rohingya yang ada di Myanmar. 

ASEAN sebagai lembaga yang menaungi Negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara seharusnya bisa mengambil peran strategis sebagai lembaga persoalan-

persoalan yang dihadapi masyarakat ASEAN. Apa yang dialami Rohingya sudah 

merupakan kejadian luar biasa dan merupakan pelanggaran HAM berat dan 

kejahatan terhadap kemanusiaan. Terlebih lagi setelah dibentuknya Badan HAM 

ASEAN (AICHR) yang menangangi masalah HAM yang terjadi di ASEAN. 

Menurut Koordinator Advokasi di ANH Advocacy Center, Heri Aryanto pada 

tanggal 9 Agustus 2012, AICHR juga harus dapat dimaksimalkan untuk dapat 

menjalankan peran-peran strategis ASEAN tersebut, mereka harus bias bekerja 

                                                           
12 Indonesia Terus Lakukan Diplomasi untuk Selesaikan Kasus Rohingya, 

http://www.demokrat.or.id/2012/08/indonesia-terus-lakukan-diplomasi-untuk-selesaikan-kasus-

rohingya/  Diakses pada tanggal 21 September 2015, pukul 01:32. 

http://www.demokrat.or.id/2012/08/indonesia-terus-lakukan-diplomasi-untuk-selesaikan-kasus-rohingya/%20%20Diakses
http://www.demokrat.or.id/2012/08/indonesia-terus-lakukan-diplomasi-untuk-selesaikan-kasus-rohingya/%20%20Diakses
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secara nyata dan signifikan dalam menyelesaikan persoalan HAM di Myanmar, 

tidak cukup hanya melakukan pelatihan, workshop, dan penelitian saja.13 

Pada tanggal 4 Agustus 2012, ICIS (International Conference of Islamic 

Scholars) mengadakan dialog interaktif yang dihadiri oleh sekitar 120 orang yang 

diwakili oleh ormas keagamaan, Kemenlu, Kemenag, Kemendagri. Dialog 

interaktif ini , menghadirkan Direktur HAM Kementerian Luar Negeri, Mohamad 

Anshor, Anggota Komisi HAM ASEAN (AICHR), Rafendi Djamin, Ketua 

Komnas HAM RI, Ifdal Kasim, Litbang PP. Muhammadiyah, Riefqi Muna sebagai 

narasumber.14 Dari dialog tersebut menyimpulkan bahwa peristiwa yang menimpa 

etnis rohingya di Rakhine, Myanmar merupakan persoalan kemanusiaan yang 

sangat serius namun sulit untuk di selesaikan dalam waktu dekat. Permasalahan itu 

menjadi rumit karena melibatkan unsur suku, agama dan kuatnya dasar hukum 

berdirinya ASEAN. 

Dalam kaitannya dengan isu pelanggaran HAM etnis Rohingya di 

Myanmar, tindakan AICHR dilandaskan pada dasar-dasar prinsip penegakan HAM 

dalam Piagam ASEAN yang membahas prihal proses pembangunan komunitas 

ASEAN yang melindungi segala aspek hukum dan HAM yang melekat pada 

masyarakat ASEAN dan negara anggota ASEAN.. Dilema yang dihadapi AICHR 

dalam menangani kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya menjadi salah satu 

faktor yang kemudian menstimulasi penulis untuk membahas penelitian ini. Dasar 

                                                           
13 ASEAN Dituntut Tuntaskan Persoalan Rohingya, 

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/08/09/nstdew319-asean-dituntut-

tuntaskan-persoalan-rohingya Diakses pada tanggal 21 September 2015, pukul 02:04. 
14 ICIS Galang Solidaritas Rohingya, Tabloid Diplomasi Agustus 2012 

http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2012/Tabloid%20Diplomasi%20Agustus%202012.pdf. 

Diakses pada tanggal 28 September 2015, pukul 22:15. 

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/08/09/nstdew319-asean-dituntut-tuntaskan-persoalan-rohingya
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/08/09/nstdew319-asean-dituntut-tuntaskan-persoalan-rohingya
http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2012/Tabloid%20Diplomasi%20Agustus%202012.pdf
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hukum prinsip ASEAN dan begitu kuat dan realitas kekerasan HAM membuat 

AICHR berusaha menyelesaikan konflik ini tanpa menimbulkan benturan hukum 

yang telah ada di ASEAN. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang di atas maka, rumusan masalah yang akan di 

analisis oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran AICHR 

dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Rohingya padatahun 2012 ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui respon AICHR 

sebagai lembaga HAM dan sub divisi ASEAN dalam menangani kasus pelanggaran 

Hak Asasi Manusia  di Myanmar pada etnis Rohingya. Untuk melengkapi syarat 

utama meraih gelar sarjana strata satu (S1) dari program Studi Ilmu Hubungan 

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis  

Secara kademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukan bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional dan 

menambah kajian baru di dalamnya, khususnya dalam hal peran organisasi 
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Internasional dan fungsi organisasi internasional dalam merespon sebuah kasusu 

regional layaknya yang ada dalam penelitian ini. 

 

1.3.2.1 Manfaat Praktis 

Penulis berharap penelitian ini dapat menyumbang  ilmu pengetahuan dan 

rujukan teori bagi siapapun saja yang ingin membahas isu seputar hal peran 

organisasi Internasional dan fungsi organisasi internasional dalam merespon sebuah 

kasusu regional layaknya yang ada dalam penelitian ini. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu dibutuhkan guna sebagi informasi tambahan bagi 

para pembaca terkait penelitian-penelitian serupa yang erat relevansinya dengan 

penelitian penulis. Selain itu,  kegunaan lainnya dalah untuk meminimalisir 

kesamaan dengan penelitian-penelitian lainnya, penulis juga sedikit mengulas 

penilitian-penelitian sebelumnya yang membahas seputar isu-isu yang saling 

berkaitan dengan penelitian penulis. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang 

penulis dapatkan: 

Penelitian pertama, dilakukan oleh Ayu Hannah Zaimah dengan artikel 

ilmiahnya yang berjudul “Urgensi Pendirian  Pengadilan Hak Asasi Manusia 

(HAM) Oleh ASEAN Intergovermental Commision on Human Rights 

(AICHR)”.15ASEAN merupakan organisasi antar-pemerintah di kawasan Asia 

                                                           
15 Ayu Hannah Zaimah, Urgensi Pendirian Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh ASEAN 

Intergovermental Commision on Human Rights (AICHR), diakses dalam: 

http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1054/1040,  20 Mei 2015 pukul 

08.50. 

http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1054/1040
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Tenggara yang anggotanya adalah perwakilan dari 10 negara di wilayah Asia 

Tenggara. ASEAN memasukkan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu 

fokusnya melalui penetapan dasar-dasar HAM dalam Piagam ASEAN pada tahun 

2008. Di tahun 2009, ASEAN sukses menjadikan ASEAN Intergovermental 

Commision on Human Rights (AICHR) sebagai Badan HAM ASEAN. 

Metode yang digunakan oleh sang penulis dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan metode Normatif karena dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti ini yaitu dibutuhkannya kajian yang matang terhadap sumber hukum 

internasional yang menyusun tentang HAM dan kasus-kasus yang telah terjadi 

khususnya di wilayah negara anggota ASEAN. Peneliti menggunakan konsep 

Statute yaitu bahan referensi yang mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan 

dengan HAM dan yang akan dipakai oleh peneliti. Konsep kedua yaitu Pengadilan 

HAM yaitu perangkat yang dimiliki ASEAN yaitu AICHR yang berfungsi untuk 

menegakkan HAM di ASEAN. Dan konsep yang ketiga adalah Hak Asasi Manusia 

yaitu hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak  meraka dilahirkan sampai mereka 

meninggal. 

Kesimpulan dari peneliti ini adalah kemajuan yang sangat pesat telah 

ditunjukkan ASEAN dalam bidang HAM, setidaknya dengan terbentuknya AICHR 

merupakan langkah awal untuk dapat melindungi HAM yang ada di wilayah 

ASEAN. Tetapi kemajuan ini mengesampingkan fakta bahwa fokus ASEAN hanya 

sampai pada isu politik dan ekonomi, karena masih ada beberapa negara anggota 

ASEAN yang menganut sistem non-demokrasi. Dengan dibentuknya AICHR ini 
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kemudian mengambil peran  untuk mengenalkan kepada dunia internasional 

mengenai perlindungan HAM yang akan diberlakukan di wilayah ASEAN. 

Tetapi setelah terbentuknya AICHR yang mempunyai mandat sebagai 

promosi dalam bidang HAM tetapi juga perlindungan HAM terhadap HAM, hingga 

sampai pada periode ini AICHR hanya dapat menjalankan fungsi promotion saja. 

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya hukum yang mengikat pada AHRD bagi 

seluruh negara anggota ASEAN. 

Mekanisme HAM Regional yang beum terbentuk akan mempunyai unsur 

yang berbeda dari regional lainnya. Namun kembali lagi pada prinsip yang dianut 

oleh ASEAN yaitu penghormatan terhadap prinsip non-intervensi yang 

memberikan pengaruh terhadap mekanisme HAM yang dimiliki ASEAN sehingga 

mekanisme HAM regional ini harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang 

tidak dapat dihilagkan dari ASEAN. Sehingga pembentukan Pengadilan HAM 

ASEAN yang masih membutuhkan waktu yang cukup panjang menjadi mudah 

ketika prinsip ASEAN disatkan untuk menegakkan keadilan terhadap HAM di 

wilayah negara anggota ASEAN. 

Penelitian yang kedua, dilakukan oleh Marizka Fidia Putri mahasiswi 

dengan skripsinya yang berjudul “Status dan Fungsi AICHR dalam Penyelesaian 

Pelanggaran HAM di negara-negara Anggota ASEAN Berdasarkan Piagam 

ASEAN 2007 dan Hukum HAM Internasional”.16 Penelitian ini menjelaskan sebuah 

mekanisme perlindungan HAM di ASEAN telah dinanti-nantikan oleh masyarakat 

                                                           
16 Skripsi Marizka Fidia Putri, Status dan Fungsi AICHR dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di 

Negara-negara Anggota ASEAN Berdasarkan Piagam ASEAN 2007 dan Hukum HAM Internasional 

http://pustaka.unpad.ac.id/archives/131955/ Diakses pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 12:15. 

http://pustaka.unpad.ac.id/archives/131955/
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ASEAN. Penantian ini telah dimuat sejak berakhirnya Perang Dunia Ke-II seiring 

dengan adanya pergeseran nilai-nilai  didalam politik internasional dimana salah 

satu yang paling mengemuka adalah  norma-norma HAM. Wilayah Asia khususnya 

ASEAN belum memiliki badan HAM tingkat regional sejak ASEAN didirikan. 

Pentingnya lembaga HAM regional diharapkan dapat mengoptimalkan promosi 

perlindungan HAM dan perdamaian di kawasan regional tersebut. 

Penelitian ini menjelaskan seputar fungsi lembaga HAM regional dan 

seberapa jauh AICHR melakukan tugasnya di kawasan Asia Tenggara. Kendala-

kendala yang dihadapi AICHR dan pencapaiannya juga ikt dibahas dalam 

penelitian ini. Hasil analisis dari tugas penelitian ini tentang status dan fungsi 

AICHR dalam mengemban tugas sebagai badan HAM di ASEAN dalam 

menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di negara anggota ASEAN adalah 

dengan adanya prinsip non-intervensi, yang menjadikan AICHR sebagai 

concultative body dan tidak memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan atau 

menetapkan putusan maupun melakukan penyidikan atas pelanggaran HAM. 

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Lilies P.Setyarini dengan skripsinya yang 

berjudul “Pembentukan Badan Hak Asasi Manusia ASEAN dan faktor-faktor yang 

melatarbelakanginya”. Penelitian ini menjelaskan seputar bagaimana piagam 

ASEAN telah berhasil menjadi instrumen penekan ASEAN dalam mendirikan 

sebuah lembaga HAM tingkat regional. Oleh karena itu rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi ASEAN untuk 

membentuk Badan HAM ASEAN. Persoalan tersebut akan dianalisis oleh peneliti 

dengan menggunakan peringkat analisis kelompok negara-bangsa, serta 
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menggunakan teori integrasi intergovermentalis, teori interaksi, dan konsep 

mengenai Badan HAM. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan teknik analisis data kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah pembentukan Badan HAM ASEAN 

dikarenakan pertama, faktor imej ASEAN yang peduli terhadap persoalan dan 

penegakan HAM. Faktor lain lain menyebutkan bahwa yang menstimulasi 

terbentuknya lembaga HAM di ASEAN seperti AICHR dikarenakan terinspirasi 

oleh pencapaian oragnisasi regional lainnya seperti Uni Eropa yang telah behasil 

menjadi organisasi regional yang bersifat integratif dalam mendirikan lembaga 

HAM bagi negara-negara anggotanya. 

Penelitian ke empat, dilakukan oleh Ravio Patra Asri dari Universitas 

Padjajaran yang berjudul “Optimalisasi ASEAN Intergovermental Commision on 

Human Rights Sebagai Otoritas Kemanusiaan di Asia Tenggar.”17 Peneliti 

menjelaskan bentuk masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang sangat kuat 

dengan keberagaman dalam berbagai hal membuat isu keamanan manusia menjadi 

suatu urgensi sendiri. Setiap negara anggota setidaknya telah menjadi objek 

berbagai kritik dari masyarakat internasional berkenaan dengan kegagalan dalam 

menjamin keamanan dalam artian yang lebih luas dari pada sekedar pemenuhan 

keamanan tradisional saja. 

Kesamaan isu yang timbul di negara-negara anggota ASEAN tentunya 

memunculkan hubungan yang menarik. Semenjak pengesahannya pada tahun 1967, 

                                                           
17 Ravio Patra Asri, Optimalisasi ASEAN Intergovermental Commision on Human Rights Sebagai 

Otoritas Kemanusiaan di Asia Tenggara, Jurnal, Univ. Padjadjaran, 2014. 
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negara-negara anggota ASEAN berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip-

prinsip bersama yang dijadikan sebagai pedoman dalam setiap kebijakan dan 

kegiatannya sehingga tetap menjaga kedaulatan dari setiap negara anggota. Prinsip 

dan norma yang selama ini menjadi pondasi dan dasar yang menyebabkan badan 

HAM regional mengalami dilema aksi, adalah eksistensi prinsip non intervensi atau 

yang berarti tidak mencampuri urusan yang berhubungan dengan kedaulatan negara 

anggta lainnya.  

Meskipun Piagam ASEAN telah mengamanatkan pembentukan suatu 

Badan Hak Asasi Manusia yang berperan sebagai otoritas kemanusiaan di Asia 

Tenggara dalam Pasal 14, keberadaan badan HAM ASEAN saat ini sama sekali 

jauh dari apa yang diharapkan dapay dicapai oleh negara-negara ASEAN dalam 

penanganan isu kemanusiaan. Selain karena dasar hukumnya yang sulit dikatakan 

kuat, seperti yang dapat dilihat dari Komisi HAM Uni Eropa ataupun Uni Afrika, 

Badan HAM ASEAN ini juga terhambat oleh salah satu norma dan prinsip kerja 

bersama ASEAN, yaitu permasalahan prinsip non-intervensi yang membuat 

mekanisme kerja maupun otoritas Badan HAM ASEAN jauh lebih dari ideal.  

Tujuan dari peneliti ialah bahwa dengan berdirinya AICHR dapat 

memberikan harapan yang lebih bagi pemenuhan human security di Asia Tenggara, 

mengingat selama ini belum pernah ada lembaga yang memegang supremasi 

hukum dalam bentuk apapun di tingkat regional ASEAN secara langsung. Oleh 

sebab itu, pemahaman mendasar mengenai bagaimana AICHR gagal dalam 

memenuhi fungsinya sampai menjadi suatu pondasi krusial dalam proses analisis 
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menemukan kiat untuk mengoptimalkan peran serta kinerja AICHR. Konsep yang 

digunakan oleh peneliti ialah konsep Human Security. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, dengan munculnya AICHR maka 

negara anggota ASEAN telah melalui satu tantangan untuk mencapai suatu 

lembaga atau Badan HAM khusus, meskipun pendirian ini tidak disertai oleh 

penetapan fundamental yang cukup kuat dari sudut pandang hukum maupun sudut 

pandang kajian ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional.  

Berdasarkan penelitian ini peran AICHR akan tercipta secara optimal jika 

seluruh negara ASEAN dalam bersinergi satu sama lain dalam menyelesaikan 

sebuah kasus HAM. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN harusnya tidak 

melihat ASEAN sebagai lembaga korporatif, melainkan lembaga integratif, dimana 

ketika satu negara anggota lumpuh, maka yaang lain akan ikut lumpuh, begitu juga 

sebaliknya, ketika satu anggota maju, yang lain akan ikut maju. Optimalisasi juga 

akan tercapai ketika negara anggota ASEAN dapat merubah poin of view prinsip 

non intervensi yang terkesan sebagai landasan untuk acuh terhadap permasalahan 

yang dihadapi negara anggota lain.  

Penelitian kelima, dilakukan oleh Mei Nurdiana dengan skripsinya yang 

berjudul “Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Rohingya”.18 Peneliti 

mengatakan setiap kelompok etnis mempunyai kebudayaan dan seperangkat atribut 

budaya yang menjadikan identitas suatu kelompok etnis tersebut. Berdasarkan 

penelitian ini, Konflik yang terjadi di Myanmar menjadi pusat perhatian dunia 

internasional. Penindasan yang di alami etnis Rohingya sebagai etnis yang tidak di 

                                                           
18 Mei Nurdiana, Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Rohingya, Skripsi, Univ. Riau, 2014 
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akui Myanmar. Pembantaian sampai pegusiran etnis Rohingya terjadi karena 

pemerintahan negara Myanmar sejak dahulu tidak mau mengakui keberadaan etnis 

Rohingya.Konflik antara Rohingya dan Rakhine sudah berlangsung lama, tetapi 

kerusuhan yang terjadi pada tahun 2012 lalu menyita perhatian dunia internasional. 

Ketegangan antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine yang mayoritasnya Budha 

semakin diperparah dengan adanya isu pembunuhan yang dilakukan oleh 3 orang 

pemuda Rohingya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya apa saja 

yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik 

Etnis Rohingya di Myanmar sebagai mediator. Peneliti menggunakan Teori peran 

dan Konsep diplomasi sebagai landasannya. Tipe penelitian yang diunakan peneliti 

adalah eksplanatif. Kesimpulan dari peelitian ini adalah, Indonesia berperan dalam 

menyelsaikan konflik Rohingya sesuai dengan peran nasionalnya sebagai mediator 

dengan mempertimbangkan beberapa sumber seperti lokasi, geografi, peranan 

tradisional, serta komposisi etnis nasional. Upaya indonesia dalam penyelesaian 

konflik Rohingya dapat dilihat juga dari peran Indonesia dalam berkontribusi 

menyelesaikan konflik melalui beberapa hal, seperti turut serta menampung 

pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia serta menampung para 

korban konflik atau pengungsi di beberapa spot penampungan di Indonesia.  
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Metode/Alat 

Aanalisa 

Hasil penelitian  

Ayu 

Hannah 

Zaimah 

“Urgensi 

Pendirian 

Pengadilan Hak 

Asasi Manusia 

(HAM) Oleh 

ASEAN 

Intergovermenta

l Commision on 

Human Rights 

(AICHR).” 

Deskriptif/ 

Konsep statue, 

Pengadilan 

HAM, Hak 

Asasi Manusia 

Hasil dari penelitian 

terdahulu ini adalah: 

1. AICHR merupakan 

lembaga HAM 

ASEAN atau 

merupakan sub 

institusi di ASEAN 

yang harus tunduk 

dan patuh terhadap 

piagam ASEAN. 

2. Pengadilan HAM 

merupakan salah satu 

inisiatif yang begitu 

baik bagi 

kesinambungan 

penegakan HAM di 

kawasan Asia 

Tenggara. 

3. Pembentukan 

pengadilan HAM 

pada akhirnya hanya 

menjadi wacana 

karena terbentur 

dengan konteks 

prinsip ASEAN yang 

begitu bersifat 

normatif. 

 

Marizka 

Fidia Putri 

“Status dan 

Fungsi Lembaga 

AICHR dalam 

Penyelesaian 

Pelanggaran 

HAM di Negara-

negara Anggota 

ASEAn 

Berdasaarkan 

Piagam ASEAN 

2007 dan Hukum 

Internasional” 

 Hasil dari penelitian 

terdahulu ini adalah:  

1.  Penelitian ini 

menjelaskan seputar 

Status dan fungsi 

AICHR sebagai 

sebuah lembaga sub 

divisi ASEAN yang 

bertugas untuk 

mempromosikan 

perlindungan HAM 

di seluaruh kawasan 

Asia Tenggara dan 

agar mampu 
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memberikan dampak 

positif bagi 

perkembangan 

hubungan ASEAN 

dengan kawasan-

kawsan lainnya. 

2. Selain untuk 

mempromosikan 

HAM di kawasan 

Asia Tenggara, 

AICHR juga 

berfungsi sebagai 

lembaga pengaduan 

penduduk ASEAN 

terkait isu-isu 

pelanggaran HAM 

atau permasalah 

yang pernah mereka 

alami. 

Lilies 

P.Setyarini 

Pembentukan 

Badan Hak 

Asasi Manusia 

ASEAN dan 

faktor-faktor 

yang 

melatarbelakang

inya 

Teori 

Intergovermenta

lis, Teori 

Interaksi, 

Konsep Badan 

HAM 

Hasil dari penbelitian 

terdahulu ini adalah: 

1. Piagam ASEAN 

merupakan salah satu 

landasan hukum 

dibentuknya AICHR. 

2. Eksistensi lembaga 

HAM regional di 

kawasan lain juga 

turut menjadi 

stimulator dan 

rujukan hukum 

pembentukan 

AICHR, seperti 

contoh lembaga 

HAM yang dimiliki 

oleh Uni Eropa. 

Ravio 

Patra Asri, 

Anggika 

Rahmadia

ni Kurnia, 

Talitha 

Anandini, 

yanti 

Silviana, 

Optimalisasi 

ASEAN 

Intergovermenta

l Commision on 

Human Rights 

Sebagai Otoritas 

Kemanusiaan di 

Asia Tenggara 

Konsep Human 

Security 

Hasil dari penelitian 

terdahulu ini adalah: 

1. Dengan munculnya 

AICHR maka negara 

anggota ASEAN 

telah melalui satu 

tantangan untuk 

mencapai suatu 

lembaga atau Badan 

HAM khusus, 
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Ziya 

Praninda 

meskipun pendirian 

ini tidak disertai oleh 

penetapan 

fundamental yang 

cukup kuat dari sudut 

pandang hukum 

maupun sudut 

pandang kajian 

ASEAN sebagai 

sebuah organisasi 

internasional. 

2. Optimalisasi dari 

peran AICHR 

sebagai otoritas 

kemanusiaan di Asia 

Tenggara hanya 

dapat tercipta jika 

ada sinergi di antara 

setiap negara 

anggota ASEAN.  

Mei 

Nurdiana 

Peran Indonesia 

Dalam 

Penyelesaian 

Konflik 

Rohingya 

Teori Peran, 

Konsep 

Diplomasi 

Hasil dari penelitian 

terdahulu ini adalah: 

1. Indonesia 

merupakan negara 

dengan keunggulan 

demografi dan 

geografi terbesar di 

ASEAN. Negara ini 

seringkali 

dihadapkan pada 

dilema keunggulan 

tersebut dan harus 

mengupayakan 

resolusi konflik bagi 

beberapa kasus yang 

terjadi di kawasan 

Asia Tenggara. 

Dalam kasus 

Rohinggya misalnya, 

Indonesia 

mengambil peran 

penting sebagai aktor 

yang memberikan 

bantuan bagi para 

pengungsi Rohingya. 
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2. Dari aspek internal 

negara, Indonesia 

telah bersedia untuk 

menampung para 

pengungsi Rohingya 

yang terdampar di 

sepanjang bentang 

pesisir pantai 

Sumatera. Hal ini 

dilakukan karena 

anjuran dari AICHR 

 

1.5 Landasan Teori  

1.5.1 Konsep Organisasi Internasional 

Dalam merampungkan penelitian ini, pnulis menggunakan konsep 

organisasi internasinal guna sebagai alat analisa. Organisasi internasiona adalah 

bentuk struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas kesepakatan antara 

anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara yang 

berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.19 

 Menurut Clive Archer dalam bukunya International Organization, 

organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional yang 

berarti aktivitas-aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di 

negara lain serta juga termasuk hubungan intergovermental yang disebut dengan 

hubungan transnasional.20 

 Berdasarkan definisi diatas , maka Organisasi Internasional kurang lebih 

harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:21 

                                                           
19 Archer, Clive. 2001. International Organization. London. Allen & UnwinLtd, hal: 35. 
20 Ibid. 
21 T. May Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, 2009, PT Refika Aditama, Bandung, 

hal: 43. 
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a. Kerjasama yang ruang lingkupnya batas-batas negara. 

b. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama. 

c. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non-pemerintah. 

d. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap. 

e. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.  

 Peranan organisasi internasional dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama 

sebagai instrumen diartikan organisasi internasional digunakan untuk mencapai 

tujuan negara-negara anggotanya, kedua sebagai arena diartikan organisasi 

internasional merupakan tempat untuk membicarkan dan membahas masalah-

masalah yang dihadapi serta digunakan beberapa negara untuk mengangkat 

masalah yang terjadi di negara mereka ataupun masalah di negara lain, ketiga 

sebagai aktor independen diartikan bahwa organisasi internasional tersebut dapat 

membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau 

paksaan dari luar organisasi.22 Dari ketiga kategori tersebut dapat disimpulkan 

bahwa organisasi internasional juga memiliki peranan antara lain, sebagai inisiator, 

fasilitator, mediator, rekonsiliator dan determinator. 

 AICHR merupakan organisasi internasional dan merupakan badan HAM 

ASEAN yang didirikan untuk dapat menangani kasus pelanggaran HAM yang 

terjadi wilayah ASEAN. AICHR dapat dikatakan sebagai organisasi internasional 

karena AICHR merupakan organisasi yang ruang lingkup melewati batas-batas 

negara dalam kata lain internasional.  

                                                           
22 Anak Agung Banyu Perwita dan R. Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional. Bandung, PT Remaja Rosdakarya. 
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 AICHR didirikan pada tanggal 23 Oktober 2009 di Hua Hin, Thailand. 

Tujuan dari pembentukan Badan HAM ASEAN ini adalah sebagai mediasi bagi 

negara yang ada di wilayah ASEAN yang sedang berkonflik. Selain sebagai 

mediasi AICHR diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM 

berat yang terjadi di wilayah ASEAN. Untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus 

yang terjadi di ASEAN itu maka AICHR mempunyai ToR sebagai landasan kerja 

AICHR, yang dimana ToR tersebut berisi prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan 

yang harus di taati oleh AICHR dan mandat dan fungsi AICHR yang harus 

dilaksanakan.  

 Tujuan dari AICHR ialah yang terdapat pada point 1.1 Mempromosikan 

serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental masyarakat 

ASEAN. Selain itu pada point 1.4 Mempromosikan hak asasi manusia di tingkat 

regional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, perbedaan sejarah, budaya, 

dan agama di masing-masing negara, serta menjaga keseimbangan hak dan 

kewajiban.23 

 Selain tujuan ToR AICHR juga telah menetapkan sejumlah prinsip yang 

harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas AICHR. telah dijelaskan dalam 

point 1.(a) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, 

dan identitas nasional setiap negara anggota ASEAN, (b) Prinsip non-intervensi 

terhadap permasalahan internal negara-negara anggota ASEAN. Point 4. 

                                                           
23 Term of Reference of ASEAN Inergovermental Commision on Human Rights 

https://www1.umn.edu/humanrts/research/Philippines/Terms%20of%20Reference%20for%20the

%20ASEAN%20Inter-Governmental%20CHR.pdf diakses pada tanggal 20 Januari 2016, pukul 

07:54. 

https://www1.umn.edu/humanrts/research/Philippines/Terms%20of%20Reference%20for%20the%20ASEAN%20Inter-Governmental%20CHR.pdf
https://www1.umn.edu/humanrts/research/Philippines/Terms%20of%20Reference%20for%20the%20ASEAN%20Inter-Governmental%20CHR.pdf
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Melakukan pendekatan dan kerjasama yang bersifat konstruktif dan non-

konfrontasi dalam memperkuat promosi dan perlindungan hak asasi manusia.24 

 Selain tujuan dan prinsip yang telah dibentuk oleh anggota-anggota AICHR, 

juga menetapkan mandat dan fungsi yang harus dijalankan. Yang dimana pada 

point (4.7) Memberikan nasehat dan bantuan teknis kepada badan hak asasi 

manusia ASEAN yang bersifat sektoral terkait dengan permasalahan hak asasi 

manusia. Point (4.8) Mengikutsertakan badan-badan ASEAN lainnya, termasuk 

masyarakat sipil serta pemangku kepentingan dalam dialog dan konsultasi 

permasalahan hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Pada point (4.11) Melakukan 

pendekatan dan sikap yang lazim terkait permasalahan dan kepentingan hak asasi 

manusia di ASEAN. Pada point (4.13) Memberikan laporan tahunan tentang 

aktifitas AICHR atau laporan lainnya yang dibutuhkan dalam pertemuan menteri 

luar negeri ASEAN.25 

 

1.5.2 Teori Resolusi Konflik 

Konsep lain yang digunakan oleh penulis guna menganalisa isu ini adalah 

teori resolusi konflik. Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan 

penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan 

kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan.26 

                                                           
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Sondole Dennis, Resolusi Konflik Teori Dan Praktik, Manchaster University Press, 1993, h. 45 
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Dalam setiap konflik yang terjadi, tentunya dibutuhkan adanya jalan 

penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak 

yang bertikai secara langsung, namun tak jarang membutuhkan partisipasi aktor 

lain. Berdasarkan persepsi Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik 

yaitu:27 

a. Peacekeeping 

Peacekeeping merupakan sebuah proses penyelesaian konflik melalui 

instrumen militer. Umumnya konflik yang harus diselesaikan melalui 

jalan ini adalah konflik langsung dan konflik yang berhubungan 

dengan behaviour. 

b. Peacemaking  

Peacemaking adalah proses penyelesaian konflik tanpa jalur 

kekerasan. Jalan upaya ini melalui metode pendekatan, mediasi, 

perjanjian, deklarasi dan sebagainya. Penyelesaian konflik jenis ini 

cook untuk permasalahan konflik kultural an etnis. 

c. Peacebuilding 

Peacebuilding adalah proses penyelesaian konflik yang tepat 

diimplementasikan pada konflik yang bersifat kekerasan struktural dan 

contradictions. 

 

 

                                                           
27 Yulius Hermawan, Transformasi Konflik dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan 

Metodologi, Yogyakarta, Graha Ilmu,2007, h. 93 



25 
 

 

 

 

Gambar 1.1 Pola Model Resolusi Galtung 

 

 

 

Menurut penulis, teori ini sangat sesuain dengan isu yang penulis angkat, 

mengingat pelanggaran yang terjadi pada etnis Rohingya merupakan pelanggaran 

HAM berat. Etnis Rohingya tidak mendapat pengakuan sebagai etnis yang ada di 

Myanmar, mereka dianggap bukan sebagai warga negara Myanmar. Selain tidak 

mendapat pengakuan mereka mendapat perlakuan tindak kekerasan yang 

seharusnya tidak didapatkan bagi masyarakat Rohingya. Perlakuan yang telah 

dialami etnis Rohingya dari tahun 1962 menyebabkan masyarakat Rohingya diusir 

paksa dari negara Myanmar. Tindakan yang dirasakan oleh masyarakat Rohingya 

yaitu seperti Extra Judicial Killing, penangkapan paksa, pemerkosaan, propaganda 

anti-rohingya dan anti-muslim, kerja paksa, pembatasan lapangan kerja, dan 

larangan berpraktek agama. 
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1.6 Metodelogi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena berupaya 

menjelaskan respon dan AICHR dalam menanganin kasus pelanggaran HAM yang 

terjadi di etnis Rohingya. Penelitian Deskriptif juga merupakan penelitian yang 

selanjutnya akan menjawab pertanyaan ‘bagaimana’, sesuai dengan rumusan 

masalah penulis pada sub bab sebelumnya. 

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik library 

research atau studi kepustakaan. Bahan penelitian ini diperoleh dengan melakukan 

studi pustaka dari berbagai sumber, baik buku, koran, artikel, karya ilmiah dan situs 

internet. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode 

kualitatif yang nantinya akan menggunakan data pustaka sebagai data sukunder. 

Data-data ini yang kemudian akan penulis gunakan sebagai pendukung dalam 

pembuktian teori terkait isu yang telah terjadi yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4.1  Batasan Materi 

Batasan materi diperlukan untuk membuat penelitian menjadi lebih fokus 

terhadap bahasan yang akan diteliti. Batasan materi pada penelitian ini difokuskan 
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pada respon AICHR sebagai Badan HAM ASEAN dalam menangani kasus 

pelanggaran HAM di etnis Rohingya. 

 

1.6.4.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu digunakan agar penelitian tidak terlalu banyak dan hanya 

menekankan pada waktu tertentu saja, yaitu dari tahun 2012 sampai pada tahun 

2015 karena pada tahun 2012 awal mula kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi 

di etnis Rohingya hingga sampai tahun 2015. 

 

1.7 Argumen Dasar 

Berdasarkan peran dan fungsinya, AICHR telah telah menjalankan peran 

dan fungsinya sesuai mandat lembaga ini. Secara umum, AICHR telah berusaha 

mempromosikan anti pelanggaran HAM di kawasan ASEAN. Meski baru berdiri 

pada tahun 2009, organisasi ini telah mengimplementasikan mandatnya dengan 

baik. Contohnya dalam kasus Rohingya tahun 2012 seperti yang penulis bahas. 

Dalam kasus ini AICHR telah melakukan resolusi konflik dalam hal peace making 

dengan cara berdialog dengan pihak-pihak elit Myanmar dan negara-negara lain di 

ASEAN. Hal ini dilakukan guna dapat menyelesaikan konflik ini secara lebih bijak 

dalam skala Myanmar dan organisasi ASEAN. Norma dan prinsip ASEAN pada 

akhirnya juga menjadi kendala bagi upaya yang dilakukan AICHR dalam kasus ini. 
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