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BAB II 

PELANGGARAN HAM TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR 

DAN GAMBARAN UMUM AICHR 

Myanmar atau juga yang dikenal sebagai Burma merupakan salah satu 

negara anggota Asia Tenggara yang terletak yang berbatasan dengan negara di Asia 

Selatan yaitu Bangladesh dan India. Di negara ini dikenal daerah yang disebut 

Ankara yang merupakan basis tempat tinggal etnis Rohingya. Daerah ini semakin 

dikenal sejak mencuatnya isu kemanusiaan antara etnis Rohingya yang notabene 

pemeluk agama Islam dengan kelompok pemeluk agama Budha. Dinamika konflik 

dan Pelanhggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar inilah yang lantas 

akan penulis bahas dalam pembahasan pada BAB II ini. 

Secara spesifik, Bab II  penelitian ini merupakan bab yang akan membahas 

seputar konflik etnis yang terjadi di Myanmar yang melibatkan kelompok pemeluk 

agama Budha dan etnis Rohingya yang neotabene pemeluk agama Islam. 

Pembahasan dalam bab II akan membahas seputar awal mula terjadinya konflik dan 

akan mengulas seputar bagaimana status etnis Rohingya di Myanmar berdasarkan 

pada sudut pandang pemerintah Myanmar dan etnis Budha Arakan. Bab II ini juga 

akan membahasperan dan fungsi dasar AICHR sebagai komisi HAM di ASEAN. 
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2 .2 Awal Mula Terjadinya Pelanggaran HAM Etnis Rohingya 

Konflik etnis Rohingya mulai terlihat dan disadari publik internasional 

sejak pertengahan tahun 2012. Adanya konflik ini dimulai ketika sebuah partai 

politik di Rakhine, biksu-biksu Budha Rakhine, beserta warga Arakan membuat 

sebuah statement publik yang disebarkan melalui slebatan atau flyer dengan tujuan 

menyebarkan kebencian terhadap etnis Rohingya di Rakhine. Pernyataan pada 

selebaran tersebut menyatakan bahwa etnis Rohingya bukan merupakan etnis murni 

Rakhine Myanmar dan harus segera dikeluarkan dari Myanmar karena dianggap 

mengancam entitas Budha. Dari sekian banyak kelompok etnis di Rakhine, 2 

kelompok dengan pengaruh terbesar dalam melakukan aktivitas yang kontra 

terhadap etnis Rohingya adalah para para biksu ekstrim Rakhine yang sering 

disebut Songha dan sebuah partai lokal dari komunitas penganut Budha Arakan 

yang cukup mempunyai power , partai tersebut adalah partai  Rakhine Nationalities 

Development Party (RNDP), sebuah partai yang didirikan pada 2010 oleh 

komunitas  nasionalis Budha Rakhine di Myanmar . Partai RNDP saat ini telah 

menguasai skitar 18 dari 45 kursi parlemen lokal  yang disebut hluttaw dan 14 kursi 

di parlemen nasional Myanmar.28 

Kawasan Arakan merupakan sebuah daerah yang ditinggali etins yang 

cenderung heterogen, yaitu etnis Muslim Rohingya besrta etnis Rakhine yang 

beragama Budha yang merupakan salah satu etnis Myanmar asli. Daerah Arakan 

pada akhirnya juga dikenal dengan negara bagian Rakhine, karena pada dasarnya 

etnis Budha Rakhine merupakan kelompok mayoritas yang biasanya tinggal di 

                                                           
28Jika Kita Seorang Rohingya, Op.Cit., h. 7 
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pedalaman dan lembah-lembah. lembah tersebut diantaranya Cheduba , Mayu, 

Lemro, dan Kaladan . Berbeda halnya dengan etnis Rohingnya yang merupakan 

kelompok minoritas yang banyak tinggal di wilayah utara Rakhine atau Arakan. 

Komuniatas etnis lain yang menetap di Rakhine adalah Muslim Kaman. Muslim 

Kaman adalah etnis Muslim asli Myanmar, sedangkan etnis Muslim Rohingya 

dianggap sebagai etnis peranakan anatara mMuslim pendatang dan etnis Rakhine 

yang eksistensinya dianggap ilegal oleh penduduk Budha Arakan. Selain etnis-etnis 

tersebut, terdapat beberapa etnis minoritas lain , seperti Chakama,  Mro, Chin, 

Khami, Maramagri, dan Dainet. Etnis-etnis ini tinggal di kawasan yang lebih tinggi 

atau perbukitan di Arakan. Pada dasarnya kondisi pemukiman di Arakan tidak 

begitu padat, dan begitu jarang kota besar. Kota terbesar di kawasan Arakanadalah 

Switte. Kota ini merupakan pusat perdagangan. Kota-kota lain yang terkenal di 

Arakan adalah kota Buthidaung, Maungdaw, Rathedaung, Mrauk-U, Kyaukpru, 

Tounggok dan Thandwe,. Secara keseluruhan, etnis-etnis di Arakan banyak tinggal 

di pedesaan, tinggal di lembah, hutan dan bukit, atau di sepanjang pantai Bengal 

perbatasan dengan Bangladesh. Arakan adalah wilayah paling kaya akan tabungan 

minyak dan gas alam di Myanmar.29 

Menurut Muhemmed Abdurrahim, umat Islam yang pertama kali datang 

ke arakan merupakan umat Islam dari kawasan Timur Tengah atau Arab. Umat 

Islam Timur Tengah datang ke Arakan melalui jalur perdagangan dengan cara 

berlayar pada abad ke 8. Pada saat itu, Muslim dari daratan Arab ini sangat aktif 

melakukan perdagangan dan bertransaksi dengan penduduk sekitar Asia Selatan, 

                                                           
29 Jika Kita Seorang Rohingya, Laporan Khusus Lembaga Kajian Syamina, Edisi Juni 2013, h. 3 



32 
 

hingga mencapai daerah Arakan di Myanmar yang posisinya memang berbatasan 

langsung dengan Bay of Bengal atau Teluk Benggala yang berada di Samudera 

Hindia.30 

Fenomena berikutnya yang menstimulasi meningkatnya jumlah etnis 

Muslim di Arakan adalah hijrahnya Shah Shuja, seorang saudagar kaya, yang 

merupakan saudara tiri Raja  Kerajaan Mughal yang bernama raja  Aurangzeb, ke 

kawasan Rakhine pada tahun 1660. Bermigrasinya  Shah Shuja memberikan 

pengaruh terhadap migrasi penduduk Muslim Mughal ke Arakan guna mengadu 

nasib juga dalam bidang usaha perdagangan . pada dasarnya pangeran Shuja tidak 

langsung pindah bermigrasi ke Arakan, melainkan ke Bengal tgerlebih dahulu, 

namun setelah dikejar oleh musuhnya,  Mir Jumla, Pangeran Shuja beserta para 

pengikjutnya melarikan diri ke Arakan. Pada awalnya pangeran Shuja disambut 

baik oleh Raja Arakan, namun setahunkemudian karena dianggap meresahkan Raja 

Arakan membunuhnya pada tahun 1661.  Orang-orang Muslim pengikut Pangeran 

Shuja akhirnya tunduk dan patuh menjadi pengikut dan budak raja Arakan.31 

Ketrurunan para pengikut Pangeran Shuja inilah yang kemudian juga dianggap 

nenek moyang etnis Rohingya. 

Pada tahun 1666 hingga 1710 kekuasaan politik Arakan kemudian direbut 

lagi oleh Kaman atau prajurit Muslim. Para kaman merupakan prajurit raja arakan 

bekas pengikut pangeran Shuja yang terhimpun dan membuat kelompok dengan 

para pendatang muslim lain dari India dan TimurTengah untu melengserkan Raja. 

                                                           
30 Muhemmed Abdurahim, Social & Culturai History of Bengal,  Karachi, 1963, h. 37 
31 A.P.Phayre, Account of Arakan Journal of the Asiatic Society 

of Bengal, vol. X, 1841, h. 681. 
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Para pengikut Kaman dari para imigran ini berpusat di eberapa desa Arakan, seperti 

di Ramree dan desa-desa di sekitar Akyab. Bahasa para pengikut Kaman 

merupakan bahasa Arakan, kebiasaan merekapun tidak jauh berbeda dengan 

keseharian penduduk arakan. Yang membedakan mereka hanya satu hal, yaitu 

mereka merupakan Muslim .32 

Gambar 2.1 Daerah Arakan di Myanmar 

 

 

Berdasarkan gambar 2.1, daerah Arakan atau juga yang dikenal sebagai 

Rakhine State ditandai dengan daerah berwarna merah. Daerah inilah yang 

merupakan daerah tempat awal mula munculnya penduduk Islam yang merupakan 

                                                           
32 G. E. Harvey, History of Burma, London 1925, h. 148. 
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pendatang dari kawasan Timur Tengah. Selain datang dari kawasan Timur tengah, 

para imigran asing yang berdagang di daerah Arakan pada abad 8 merupakan 

pendatang dari kelompok muslim India, Persia Turki, Mughal dan Bengali. populasi 

umat Islam di Arakan.33 

Seiring berjalannyaa waktu, kedatangan para imigran di Arakan semakin 

meningkat. Secara sosial, tampilan fisik penduduk para kaman yang merupakan 

imigran dari Mughal, Timjur Tengah dan India memiliki perawakan yang begitu 

rupawan yang berbeda dengan etnis Arakan asli yang berkarakter Indo China. Ciri-

Ciri para pengikut Kaman dicirikan dengan kulit putih dan beberapa memiliki kulit 

coklat, hidung mancung dan mata yang bulat. Karakteristik fisik para imigran 

pengikut Kaman inilah yang lantas membuat para perempuan-perempuan Rakhine 

jatuh hati dan bersedia untuk dinikahi oleh kelompok kaman dan bersedia juga 

menjadi mualaf. Anak-anak mereka hasil perkawinan silang inilah yang lantas 

menghasilkan keturunan yang disebut etnis Rohingya.  .34 Perbedaan latar belakang 

etnis dan minimnya sikap menerima kemajmukan dan toleransi inilah yang lantas 

menyebabkan tersulutnya konflik pada tahun 2012 yang diserukan oleh para biksu 

Rakhine Nationalities Development Party (RNDP). 

Seruan yang dilakukan para biksu Budha dan partai RNDP pada dasarnya 

bertujuan untuk menyerang para muslim Rohingya keturunan pengikut Kaman dan 

Rakhine. Selain menyebarkan selebaran dan pamflet, para Biksu Budha juga 

menyerukan agar pengikut Budha tidak bertransaksi jual beli terutama bahan pokok 

                                                           
33 Jika Kita Seorang Rohingya, Op.Cit., h. 6 
34 Mr.R.B. Smart, Burma Gazetteer-Akyab District,  Rangoon. 1957, h.14. 
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dan tidak mempekerjakan para Muslim Rohingya. Upaya blocking living access  

terhadap etnis Rohingya tersebut diharapkan dapat perlahan-lahan mengusir para 

etnis Muslim ini dari tanah Rakhine, sehingga para kawasan Arakan akan 

sepenuhnya dikuasai etnis Rkahine.35 

 

2.2 Pelanggaran HAM Terhadap Etrnis Rohingya Di Myanmar 

Tepat ada tanggal 5 Juni tahun 2012, para Budha biksu di kota Rathedaung, 

sekitar tiga puluh kilo meter di sebelah utara daerah Sittwe, menyelenggarakan 

sebuah pertemuan yang menyerukan kepada orang-orang Arakan dari etnis Budha 

Rakhine di Rathedaung untuk tidak memberikan pekerjaan kepada etnis Muslim 

Rohingya, termasuk pekerjaaan kasar seperti buruh harian, pekerjaan tukang kayu, 

tukang batu, dan pekejaan sebagai buruh tani. Pertemuan tersebut juga 

menghasilkan rekomendasi yang menyatakan bahwa etnis Muslim Rohingya tidak 

boleh dipekerjakan di pemerintahan sebagai pejabat publik dan staf pekerja lain 

atau oleh LSM yang beroperasi di kota tersebut, dan seluruh LSM yang berasal dari 

luar daerah atau luar Myanmar yang memberikan bantuan kepada Rohingya di kota 

tersebut harus diusir dan dicegah untuk menyalurkan bantuannya kembali.36 

Ada beberapa poin rekomendasi petisi hasil rapat para biksu Rathedaung 

paa 15 juli 2012 tersebut. Hasil rekomendasi petisi ini selanjutnya akan diajukan 

pada pemerintah Myanmar. Berikut beberapa point petisi biksu Rathedaung:37 

                                                           
35 Ibid., h. 8 
36 Ibid. 
37 Joseph Allchin, The Rohingya, Myths and Misinformation, Democratic Voice of Burma, 22 Juni 

2012. Diakses dalam: http://www.dvb.no/analysis/the-rohingya-myths-andmisinformation/22597,  

http://www.dvb.no/analysis/the-rohingya-myths-andmisinformation/22597
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1. Permohonan guna membentuk sebuah aturan untuk mengendalikan 

angka kelahiran komunitas Muslim Rhingya di Rakhine. 

2. Menghapus desa-desa di daerah Bengali yang terletak di dekat 

Universitas Sittwe dan di samping jalur komunikasi di sepanjang 

Arakan Rakhine. 

3. Penolakan reintegrasi yang akan meletakkan umat Islam dan Budha 

hidup berdampingan di wilayah Arakan Rakhine. 

4. Pengusiran penduduk etnis muslim Rohingya dengan cara kekerasan. 

5. Menyerukan adanya milisi rakyat Budha dan meminta kepada 

pemerintah untuk mensupply senjata kepada milisi rakyat Budha 

tersebut guna melakukan perlawanan terhadap kelompok etnis 

Rohingya yang enggan untuk meninggalkan Arakan Rakhine. 

Jika dilihat dari beberapa point petisi di atas, kelompok etnis Budha arakan 

nampaknya enggan untuk hidup berdampingan dengan etnis muslim Rohingya. 

Penolakan reintegrasi dan pengusiran etnis muslim Rohingya Arakan adalah poin 

utama dari petisi mereka. Hal ini tentunya menjadi nilai dilematis tersendiri bagi 

etnis Muslim Rohingya, mengingat mereka umumnya merupakan golongan etnis 

dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang semakin mempersulit mereka 

untuk meninggalkan Arakan dan hidup di daerah lain. Pun poin-poin petisi di atas 

juga mengandung unsur pelanggaran HAM, mengingat poin-poin di atas 

mempunyai tendensi perampasan hak-hak dasar uatu golongan. 

Menurut kelompok Budha dan otoritas RNDP, etnis Muslim Rohingya 

bukanlah penduduk asli Arakan Myanmar. Thein Tun Aye seorang tokoh Rakhine 
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dan perwakilan dari RNDP berkata dalam wawancara bersama BBC bahwa seluruh 

Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh dan harus dideportasi. Tun Aye 

menambahkan bahwa Ayah dan nenek moyang etnis Rohingya adalah imigran 

ilegal, maka arga Budha selaku pribumi Arakan tidak bisa menerima keberadaan 

etnis Rohingya.38 

Biksu Ashin Sandarthiri, seorang biksu kenamaan di negara Rakhine juga 

membuat pernyataan yang sama saat diwaancarai BBC. Menurutnya, etnis muslim 

Rohingya tidak punya hak untuk tinggal di Myanmar khususny di kawasan 

Rakhine.  

“Di dunia ini banyak negara-negara Muslim. Mereka 

dapat memilih untu tinggal di negara Muslim yang manapun. 

Mereka sebaiknya pergi ke sana untuk bertahan hidup dan 

mendapat jaminan segalanya. Negara Muslim akan merawat 

mereka dengan baik. Mereka sebaiknya pergi ke negara yang 

mempunyai agama yang sama demi eksistensi etnis mereka di 

masa depan.” (Ashin Sandarthiri).39 

 

Sikap intoleran yang dilakukan oleh kelompok etnis arakan  terhadap etnis 

Rohingya menurut penulis semakin terstimulasi karena status muslim Rohingya 

yang masih tidak dianggap sebagai warga negara resmi. Menurut laporan sejumlah 

media, jumalah etnis Rohingya yang ditolak di Arakan telah mencapai angka 

melebihi 1 juta orang. Metreka rela mengorbankan nyawa terombang ambing di 

lautan untuk mencari perlindungan di negara lainnya. Pemerintah Mynamar pun 

                                                           
38 Burmese Monks Who Preach Intolerance Against Muslim Rohingyas, BBC News, November 21, 

2012, diakses dalam: http://www.bbc.com/news/av/world-asia-20427889/the-burmese-monks-

who-preach-intolerance-against-muslim-rohingyas, 2 April 2017, pukul 13.00 WIB. 
39 Ibid., 

http://www.bbc.com/news/av/world-asia-20427889/the-burmese-monks-who-preach-intolerance-against-muslim-rohingyas
http://www.bbc.com/news/av/world-asia-20427889/the-burmese-monks-who-preach-intolerance-against-muslim-rohingyas
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terkesan lepas tangan dan tidak memerhatikan kondisi kewarganegaraan etnis 

Rohingya, bahkan etnis ini sudah sejak lama tidak dianggap sebagai salah satu etnis 

di Myanmar, sehingga mereka kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminatif. 

Diskriminasi dari pemerintah Myanmar terlihat dari adanya undang-undang negara 

1982 yang meberikan kriteria-kriteria cukup ketat bagi para etnis tertentu untuk 

menjadi warga negara Mynamar. Undang-undang tahun 1982  telah membedakan 

warga negara Myanmar berdasarkan beberapa kategori, diantaranya full citizens 

(yaitu warga negara Asli Myanmar dengan KTP asli Myanmar dari segala etnis di 

Myanmar dan Tidak termasuk Rohingya), warga negara tidak tetap atau associate 

citizens, dan warga negara naturalisasi atau naturalised citizens yang berasal dari 

warga negara asing yang memilih menjadi warga negara Myanmar.40 

Konflik yang terjadi antaara etnis Budha Rakhine dan Rohingya 

merupakan imbas dari kebijakan pemerintah Myanmar yang masih belum 

mengakui eksistensi Muslim Rohingya, meskipun secara historis bukti telah 

menyebutkan bahwa Muslim Rfohingya merupakan entitas asli Arakan. Para 

muslim Rohingya pada dasarnya telah lama menjadi korban dari ekspresi 

diskriminasi Junta Militer Myanmar yang tidak mengakui etni ini sebagai bagian 

dari 135 kelompok etnis di Myanmar. Akibatnya sejak dekade 90 an, etnis 

Rohingya tidak diperlakukan secara diskriminatif, disiksa, diintimidasi hingga 

mereka berpindah ke kawasan pedalaman Rakhine. Mereka tetap tidak iningin 

meninggalkan Myanmar. Meski telah pindah ke pedalaman Rakhine, kasus lainpun 

menusul hingga terjadi konflik antara Budha Rakhine dan etnis Rohingya . Karena 

                                                           
40 Jika Kita Seorang Rohingya, Op.Cit., h 12 
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upaya pengusiran secara represif dari tahun-ke tahun, populasi etnis Muslim 

Rohingya berkurang secara perlahan namun pasti setiap tahunnya. Pengurangan ini 

tidak hanya disebabkan oleh angka kematian melainnkan juga dinilai dari seberapa 

banyak etnis Muslim Rohingya yang mengungsi ke luar Myanmar.41 

Sikap pemerintah Myanmar yang tidak mengakui eksistensi etnis 

Rohingya menurut penulis sangatlah tidak sesuai dengan landasan history muslim 

Rohingya yang telah ada di Myanmar sejak puluhan tahun sebelum Myanmar 

merdeka. Sikap kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya 

selanjutnya semakin menjadi justifikasi perbuatan semena-mena kelompok Budha 

radikal di Arakan. 

Hingga agustus tahun 2012, total korban etnis muslim Rohingya telah 

mencapai 77 orang meninggal, 109 orang luka. Selain korban meninggal dan luka-

luka, konflik ini juga mengakibatkan 5000 rumah rusak atau terbakar, 17 masjid 

rusak. Tercatat pengungsi Rohingya dari 28.000 di tempat pengungsian, meningkat 

jadi 53.000. pengungsi Rakhai 24.000. Korban ini kemungkinan masih bertambah 

selama pihak otoritas Myanmar belum memberikan respon konkret.42 Bukti-bukti 

ini telah membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM karena unsur 

perampasan hak hidup seseorang atau suatu golongan. 

 

                                                           
41 Ibid., h 12-13 
42 Tegar Arief Fadli, Ini Jumlah Korban Kekerasan Rohingya Versi SBY,  Okezone 4 Agustus 2012, 

diakses dalam: http://news.okezone.com/read/2012/08/04/337/673315/ini-jumlah-korban-

kekerasan-rohingya-versi-sby,  17 April 2017, pukul 20.00 WIB.  

http://news.okezone.com/read/2012/08/04/337/673315/ini-jumlah-korban-kekerasan-rohingya-versi-sby
http://news.okezone.com/read/2012/08/04/337/673315/ini-jumlah-korban-kekerasan-rohingya-versi-sby
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2.3  Gambaran Peran Dan Fungsi AICHR sebagai Komisi HAM di ASEAN 

Selama lebih dari 4 dekade berdirinya ASEAN, organisasi ini terus 

berusaha untuk melakukan improvement guna berupaya memperbaiki kehidupan 

warga di negara-negara angotanya. Hak Asasi Manusia telah lama menjadi 

komitment bersama negara anggota ASEAN guna menciptakan rasa aman bagi 

setiap warga negara. Para Menteri Luar Negeri negara-negra ASEAN mengkaji 

ulang dengan memuaskan kemajuan ASEAN yang cukup dan terus berlanjut dalam 

membebaskan masyarakat dari rasa takut dan keinginan, yang memungkinkan 

mereka untuk hidup bermartabat.  

Para Menteri Luar Negeri negara-negra ASEAN juga menekankan bahwa 

pelanggaran hak asasi manusia harus diperbaiki dan tidak boleh ditolerir dengan 

dalih apapun. Mereka selanjutnya menekankan pentingnya memperkuat kerja sama 

internasional untuk semua aspek hak asasi manusia dan bahwa semua pemerintah 

harus menjunjung tinggi standar manusiawi dan menghormati martabat manusia. 

Dalam hal ini dan untuk mendukung Deklarasi Wina dan Program Aksi 25 Juni 

1993, mereka sepakat bahwa ASEAN juga harus mempertimbangkan pembentukan 

mekanisme regional yang tepat mengenai hak asasi manusia. Untuk pertama 

kalinya, ASEAN menempatkan diri pada pengembangan rezim hak asasi manusia 

regional.43 

Mengambil komitmen yang telah mereka buat pada tahun 1993, 

pembentukan mekanisme regional tentang hak asasi manusia sangatlah bersifat 

                                                           
43 AICHR, diakses dalam:  http://aichr.org/about/, 17 Juni 2017, pukul 15.00WIB 

http://aichr.org/about/
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urgent. Setelah diadopsinya Piagam ASEAN, Pasal 14 menyatakan bahwa Sesuai 

dengan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN yang berkaitan dengan promosi dan 

perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, ASEAN harus 

membentuk badan hak asasi manusia ASEAN.44 Berasaskan pasal 14 piagam 

ASEAN, negara-negara anggota ASEAN kemudian sepakat untuk membentuk 

sebuah komisi perlindungan Hak Asasi Manusia yang kemudian disebut ASEAN 

Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).  

“In conformity with the purposes and principles of the 

ASEAN Charter relating to the promotion and protection of 

human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish 

an ASEAN human rights body”45 

 

Berdasarkan pasal di atas, dapat dilihat bahwa AICHR berdiri sebagai 

sebuah lembaga atau sub komisi dari ASEAN yang mempunyai concern dalam 

bidang Hak Asasi Manusia di ASEAN. Lembaga ini kemudian resmi didirikan pada 

23 Oktober 2009 di Thailand dan disetujui oleh 10 negara anggota ASEAN.46 

Didirikannya lembaga ini kemudian menjadi salah satu manifestasi tujuan 

terbentuknya ASEAN. 

Berdasarkan peran dan fungsinya, AICHR mempunyai mempunyai 14 

poin fungsi dasar. Berikut peran dan fungsi lembaga AICHR:47 

                                                           
44 Ibid.  
45 pasal 14 piagam ASEAN, Ibid. 
46 Ibid. 
47 AICHR, Asean Intergovernmental Commission On Human Rights: Term Of Reference.Jakarta: 

The ASEAN Secretariat Public Outreach and Civil Society Division, h. 6-7 
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1. Mengembangkan strategi untuk promosi dan perlindungan hak asasi 

manusia dan kebebasan fundamental untuk melengkapi pembangunan 

Komunitas ASEAN. 

2. Membangun kerangka kerjasama hak asasi manusia melalui berbagai 

konvensi ASEAN dan instrumen lainnya berurusan dengan hak asasi 

manusia. 

3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia 

di kalangan masyarakat masyarakat ASEAN melalui pendidikan, 

penelitian dan penyebarluasan informasi. 

4. Meningkatkan kesadaran negara ASEAN dalam 

mengimplementasikan kewajiban perjanjian hak asasi manusia 

internasional yang dilakukan oleh Negara-negara Anggota ASEAN. 

5. Untuk mendorong Negara-negara Anggota ASEAN dalam 

mempertimbangkan aksesi dan meratifikasi instrumen hak asasi 

manusia internasional. 

6. .Untuk mempromosikan implementasi penuh  ASEAN legal instrument 

yang terkait dengan hak asasi manusia. 

7. Memberikan layanan konsultasi dan bantuan teknis hak asasi manusia 

untuk badan-badan sektoral atau negara-negara di ASEAN. 

8. Melakukan dialog dan konsultasi dengan negara ASEAN lainnya dan 

entitas yang terkait dengan ASEAN, termasuk organisasi masyarakat 

dan pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana ditentukan dalam 

Bab V Piagam ASEAN. 
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9. Sebagai badan konsultasi dan kerjasama anatara negara ASEAN dan 

institusi internasional lain dalam hal Hak asasi manusia. 

10. Sebagai lembaga pencari informasi dari negara anggota ASEAN 

terkait isu-isu HAM dan promosi dan perlindungan hak asasi manusia; 

11. Sebagai lembaga yang dapat melakukan pendekatan umum dalam hal 

isu kemanusiaan yang mempengaruhi kepentingan untuk ASEAN. 

12. Menyiapkan studi tentang isu tematik hak asasi manusia ASEAN. 

13.  Menyerahkan laporan tahunan tentang kegiatannya, atau laporan 

lainnya jika dianggap perlu, kepada Menteri Luar Negeri ASEAN. 

14. Melakukan tugas lain diamanahkan oleh ASEAN. 

Berdasarkan 14 poin peran dan fungsi AICHR, dapat dilihat bahwa 

lembaga ini dapat menjadi lembaga yang turut serta dalam mempromosikan 

perlindungan HAM dan sebagai lembaga atau aktor resolusi konflik yang berkaitan 

dengan isu HAM internasional khususnya dalam ruang lingkup regional ASEAN. 

Tentunya hal ini berlaku sama dalam kasus yang penulis angkat yaitu isu 

pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar.  

 

 




