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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Cara Konvensi Genosida Mengatur Peranan PBB Dalam Menangani Kasus 

Kejahatan Genosida 

 

Negara bagian Rakhine merupakan salah satu negara termiskin dengan 

presentase 78 persen.76 Mayoritas penduduknya adalah Rakhine Buddha dan 

sebagian lainnya Muslim Rohingya. Namun, pemerintah Myanmar sampai saat 

ini tidak mengakui etnis Muslim Rohingya termasuk dalam ras nasional yang 

terdapat dalam Undang – Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982 dan 

menganggapnya sebagai Bengali atau imigran gelap yang berasal dari 

Bangladesh sejak kolonial Inggris menguasai Myanmar sebelum mencapai 

kemerdekaannya pada tahun 1948.77 Setelah kemerdekaan yang diraih 

Myanmar pada 4 Januari 1948 dari masa penjajahan Inggris, pemerintahan 

Myanmar mengalami ketidakstabilan politik dan konflik etnis bersenjata. 

Ketidakstabilan politik ini dirasakan hingga pada saat diadakan pemilihan 

umum yang diselenggarakan pada 27 Mei 1990 atas menangnya partai Liga 

Nasional Demokrasi (National League for Democracy) di bawah pimpinan 

Aung San Suu Kyi yang mengalahkan Junta Militer dalam pemilu dengan 

membawa partai Kesatuan Nasional (National Unity Party).78 Dengan tidak 

terpilihnya Junta Militer di bawah pimpinan Jenderal Than Shwe, tentara 

Myanmar yang dinaungi oleh Junta Militer melakukan pelanggaran hak asasi 

manusia terhadap etnis Rohingya di Rakhine seperti pembunuhan, kerja paksa, 

pemerkosaan, penyiksaan, penyitaan lahan dan mengusir lebih dari seperempat 

                                                           
76 International Crisis Group, 2014, Myanmar : The Politics of Rakhine State, Belgium : Avenue 
Louise 149, hal. 7. 
77 https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-
ethnic-cleansing-rohingya-muslims, The Rohingya : A History of Persecution, paragraf 4 – 5, diakses 
pada 12 Mei 2018. 
78 Awani Irewati, Op.Cit., hal. 12 dan 14. 

https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims
https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims
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juta Rohingya keluar dari Rakhine, sebab etnis minoritas dianggap mengancam 

kepentingan pemerintahan militer dan kehidupan sosial di Myanmar.79  

Dampak pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan tentara Myanmar 

terhadap etnis minoritas Rohingya tersebut terus terjadi hingga sekarang dan 

menyebabkan pelanggaran kemanusiaan ini menuju ke arah genosida. Penulis 

akan menjelaskan berdasarkan laporan dari Report of OHCHR mission to 

Bangladesh, Interviews with Rohingyas fleeing from Myanmar since 9 October 

2016 (selanjutnya disebut dengan Flash Report). Penulis mengambil data 

melalui dokumen asli dari Flash Report yang diunduh melalui website resmi 

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

pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 15.19 WIB.80 Komisaris Tinggi PBB 

memberi mandat kepada empat anggota OHCHR untuk mewawancarai warga 

Rohingya yang mengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh dari 08 – 23 Januari 

2017. Tim ini telah mengumpulkan lebih dari 220 orang pengungsi yang akan 

memberikan kesaksian tentang peristiwa dan insiden yang telah terjadi sejak 9 

Oktober 2016 di negara bagian Rakhine Utara.  

Sejak pecahnya kekerasan yang dialami warga Rohingya pada Juni 

2012 di Rakhine, pergerakan warga Rohingya sangat dibatasi oleh pemerintah 

Myanmar. Pemerintah Myanmar menetapkan peraturan yang melarang warga 

Rohingya untuk pergi bekerja, bepergian luar kota dan berkumpul dengan 

warga lainnya. Kekerasan ini diakibatkan karena adanya konflik perbedaan 

etnis yang belum terselesaikan hingga sampai pada puncaknya 9 Oktober 2016 

warga Rohingya melarikan diri dari Rakhine dan mengungsi ke perbatasan 

Bangladesh. Berdasarkan laporan dari tim OHCHR, sekitar 66.000 orang 

menyeberang ke Bangladesh dengan menggunakan perahu bagi mereka yang 

mampu membayar dengan harga tinggi dan sebagian warga yang tidak mampu 

                                                           
79 Ibid, hal. 14. 
80 http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/MMIndex.aspx, diakses pada 19 Januari 
2018. 

http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/MMIndex.aspx
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membayar mereka menyeberang dengan menggunakan tong plastik.81 

Pengungsian ini juga disebabkan karena banyaknya warga Rohingya yang 

menjadi korban kekerasan di Rakhine oleh tentara Myanmar. Tim OHCHR 

menyebutkan dari beberapa wawancara yang mereka lakukan banyak keluarga 

Rohingya yang tewas akibat dipukuli, diperkosa, diculik dan dibawa ke lokasi 

yang tidak mereka ketahui, dan rumah tempat tinggal mereka dibakar dan 

dijarah. Selama proses wawancara berlangsung banyak dari mereka yang 

mengalami trauma berat dengan peristiwa yang mereka alami dan saksikan. 

Peristiwa ini mendapat tanggapan serius dari Adama Dieng, Penasihat Khusus 

PBB tentang Pencegahan Genosida melalui pernyataannya saat melakukan 

kunjungan ke Bangladesh untuk melihat situasi pengungsi Rohingya di 

Myanmar. Isi pernyataan tersebut sebagai berikut “Let us be clear: 

international crimes were committed in Myanmar. Rohingya Muslims have 

been killed, tortured, raped, burnt alive and humiliated, solely because of who 

they are. All the information I have received indicates that the intent of the 

perpetrators was to cleanse northern Rakhine state of their existence, possibly 

even to destroy the Rohingya as such, which, if proven, would constitute the 

crime of genocide. However, whether or not we consider that the crimes 

committed amount to crimes against humanity or genocide, this should not 

delay our resolve to act and to act immediately. We owe this to the Rohingya 

population.”82  

Dengan pernyataan yang disampaikan Adama Dieng tersebut, penulis 

akan menjelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar 

                                                           
81 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf, Report of 
OHCHR mission to Bangladesh, Interviews with Rohingyas fleeing from Myanmar since 9 October 
2016, hal. 6, diakses pada 19 Januari 2018. 
82 https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2018-03-12/note-
correspondents-statement-adama-dieng-united-nations, Note to Correspondents: Statement by 
Adama Dieng, United Nations Special Adviser on the Prevention of Genocide, on his visit to 
Bangladesh to assess the situation of Rohingya refugees from Myanmar, diakses pada 23 Mei 
2018. 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2018-03-12/note-correspondents-statement-adama-dieng-united-nations
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2018-03-12/note-correspondents-statement-adama-dieng-united-nations
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terhadap warga Rohingya mengandung unsur genosida sesuai Pasal 2 Konvensi 

Genosida83 berdasarkan Flash Report. Berikut penjelasannya : 

1. Warga Rohingya yang menjadi korban kekerasan di Rakhine melaporkan 

kepada tim OHCHR bahwa banyak dari keluarga dan teman – teman mereka 

yang dibunuh oleh tentara Myanmar. Unsur pertama ini sesuai dengan Pasal 

2 (a) Konvensi Genosida.84 Bukti – bukti yang menunjukkan adanya 

pembunuhan antara lain, yaitu :  

a) Penembakan secara Acak85 

Menurut saksi mata dari Dar Gyi Zar menjelaskan bahwa ada dua 

helikopter terbang melintasi wilayah desa mereka selama 20 menit 

dan menembaki penduduk desa secara acak. Serangan tersebut 

dilakukan tepat di atas atap rumah – rumah. Tujuh anggota 

keluarga mertua saudara laki – laki saksi tewas dalam serangan 

helikopter tersebut. Peristiwa serupa juga dialami pemuda remaja 

dari Yae Twin Kyun saat mengunjungi neneknya di Yae Khat 

Chaung Gwa Son. Dia bersama dengan teman – teman lainnya 

ditembaki dari helikopter ketika bermain di halaman depan 

rumahnya. Enam atau tujuh dari mereka terkena tembakan peluru 

dari helikopter.   

b) Penembakan dari Jarak Dekat86 

Tentara Myanmar melakukan serangan dengan memasuki rumah – 

rumah, toko – toko atau desa – desa dan menembak serta 

mengeksekusi warga Rohingya dengan tembakan senapan dari 

jarak dekat. Peristiwa serupa juga dialami seorang pria dari Nga 

Khu Ya yang memberikan kesaksian bahwa dirinya dikurung oleh 

tentara Myanmar selama sepuluh hari hingga kehabisan bahan 

                                                           
83 Pasal 2, genosida berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan, 
seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial atau kelompok agama. 
84 Pasal 2 (a), membunuh anggota kelompok. 
85 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf, Report of 
OHCHR mission to Bangladesh, Interviews with Rohingyas fleeing from Myanmar since 9 October 
2016, hal. 15, diakses 19 Januari 2018. 
86 Ibid. 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf
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makanan serta ketiga anaknya mati akibat kelaparan. Hal ini 

membuat pria tersebut pergi ke kanal untuk memancing dan 

ditemuinya juga dua penduduk dari desa lain. Secara tiba – tiba dua 

petugas polisi datang menghampiri dan mengarahkan senjatanya 

kepada mereka. Selama beberapa menit mereka dipukuli, 

kemudian polisi menembak dua penduduk tersebut dari jarak dekat 

dan tewas di tempat. Belum berhenti, dua petugas polisi masih 

menyiksa pria tersebut dan menembakkan peluru mengenai 

punggung dan pundaknya. Beruntung pria tersebut masih hidup 

dengan pura – pura mati jatuh ke air. 

c) Pembunuhan dengan Pisau87 

Menurut saksi yang dikumpulkan banyak anggota keluarganya 

dibunuh dengan menggunakan pisau oleh tentara Myanmar. 

Tenggorokan mereka dipotong dengan menggunakan pisau 

panjang yang biasa digunakan untuk memotong hewan ternak. 

Pembunuhan ini dilakukan di depan anggota keluarga, teman dan 

tetangga seperti kesaksian seorang remaja 14 tahun dari Yae Khat 

Chaung Gwa Son, ibunya dipukuli sampai mati dan dua saudaranya 

yang berumur 8 dan 10 tahun tewas dibantai dengan pisau. 

 

2. Selain pembunuhan yang ditujukan kepada warga Rohingya, tentara 

Myanmar juga melakukan tindakan seperti penyiksaan baik fisik maupun 

mental, perlakuan tidak manusiawi, penganiayaan dan merendahkan 

martabat. Unsur kedua ini sesuai dengan Pasal 2 (b) Konvensi Genosida.88 

Berikut bukti – bukti penyiksaan yang terjadi, antara lain : 

 

                                                           
87 Ibid, hal. 16. 
88 Pasal 2 (b), menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok. 
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a) Pemukulan dan Ancaman Pembunuhan89 

Ratusan pria, wanita dan anak – anak menjadi korban kekerasan 

oleh tentara Myanmar. Kekerasan ini berupa pemukulan yang 

dilakukan dengan menggunakan alat seperti tongkat bambu, popor 

senjata dan batang logam yang menimbulkan luka parah. Menurut 

keterangan saksi seorang wanita 30 tahun dari U Shey Kya, saat itu 

dirinya tengah hamil dan tentara Myanmar memaksa dirinya untuk 

duduk di luar rumah. Tentara Myanmar pun memukul punggung, 

perut dan pinggang dengan popor senjata. Dirinya mengalami 

banyak pembengkakan serta janin dalam kandungannya pun mati. 

b) Posisi Stres90 

Menurut keterangan saksi dan korban yang diberikan kepada 

OHCHR penggunaan posisi stres ini ditujukan kepada setiap warga 

Rohingya dengan duduk dan memegang tangan mereka di atas 

kepala serta melihat ke bawah tanah. Posisi ini dilakukan selama 

satu jam hingga tiga hari berturut – turut di bawah sinar matahari 

tanpa ada makanan dan air. Selama melakukan posisi ini mereka 

juga dipukul pada bagian punggung. Penyiksaan ini menyebabkan 

banyak diantara mereka mengalami sakit kepala dan merasa 

pusing. 

c) Penyiksaan Psikologis91 

Dalam kasus ini banyak warga Rohingya dipukuli, dilecehkan, 

diperkosa dan dibunuh di depan keluarga mereka sendiri. Hal ini 

bertujuan agar menimbulkan perasaan takut, rasa malu dan 

kelemahan mental dalam diri korban masing – masing. Salah satu 

kesaksian yang diberikan oleh seorang penduduk Myaw Taung 22 

tahun mengungkapkan bahwa sekitar delapan tentara Myanmar 

                                                           
89 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf, Report of 
OHCHR mission to Bangladesh, Interviews with Rohingyas fleeing from Myanmar since 9 October 
2016, hal. 26, diakses 19 Januari 2018. 
90 Ibid, hal. 27 – 28. 
91 Ibid, hal. 28. 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf
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memperkosa kedua saudara perempuannya secara bergantian 

setelah memukuli kedua orang tuanya terlebih dahulu tepat di 

hadapannya. 

 

3. Unsur ketiga sesuai dengan Pasal 2 (c) Konvensi Genosida92 metode 

penghancuran yang digunakan pemerintah Myanmar terhadap warga 

Rohingya yaitu dengan menyebabkan keadaan – keadaan yang 

menimbulkan kematian secara perlahan seperti kurangnya fasilitas untuk 

kebutuhan hidup dan kurangnya pelayanan kesehatan hingga di bawah 

syarat minimum. Berikut beberapa kesaksian yang dilaporkan warga 

Rohingya kepada OHCHR : 

a) Kurangnya Perawatan Medis93 

Sejak mengalami masa – masa kekerasan banyak warga Rohingya 

yang menjadi korban dengan luka parah akibat tembakan, serangan 

pisau, perkosaan dan pemukulan. Banyak dari mereka meninggal 

akibat bantuan medis yang tidak didapatkan selama berhari – hari 

hingga berminggu – minggu. Beberapa saksi dan korban 

mengungkapkan mereka tidak pergi ke pusat medis atau dokter 

karena takut ditangkap oleh pihak berwenang Myanmar. 

b) Penghancuran Rumah dan Bangunan94 

Dalam wawancara hampir 64% warga Rohingya melaporkan 

bahwa rumah dan bangunan lain seperti sekolah, pasar, toko dan 

masjid mereka sengaja dibakar oleh tentara dan polisi Myanmar. 

Pembakaran yang dilakukan oleh tentara dan polisi Myanmar ini 

hanya dilakukan kepada warga Rohingya saja atas dasar etnis dan 

agama sedangkan rumah – rumah dan bangunan Buddha di desa 

                                                           
92 Pasal 2 (c), secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang 
diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian. 
93 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf, Report of 
OHCHR mission to Bangladesh, Interviews with Rohingyas fleeing from Myanmar since 9 October 
2016, hal. 31, diakses pada 19 Januari 2018. 
94 Ibid, hal. 31 – 32. 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf
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yang sama tidak dibakar dan aman menurut kesaksian seorang 

wanita dari Yae Khat Chaung Gwa Son. 

c) Penghancuran Sumber Makanan95 

Selain penghancuran properti, sumber bahan makanan juga 

menjadi target yang harus dihancurkan yang ditujukan khusus 

kepada warga Rohingya agar mereka mati kelaparan. Beberapa 

saksi menjelaskan bahwa seluruh hasil padi yang telah dipanen 

sengaja dibakar oleh tentara dan polisi Myanmar. Penghancuran ini 

juga bertujuan untuk mengusir Rohingya dari Myanmar. 

 

4. Aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap warga 

Rohingya tidak hanya pembunuhan dan penghancuran bahan pokok saja 

tetapi juga tindakan yang mencegah adanya kelahiran dalam kelompok. 

Pencegahan tersebut berupa aborsi, pemaksaan pemakaian kontrasepsi dan 

menghambat perkawinan. Unsur kekerasan ini sesuai dengan Pasal 2 (d) 

Konvensi Genosida.96 Berikut laporan dari Human Right Watch dengan Win 

Myaing, juru bicara Negara Bagian Arakan yang mengatakan bahwa pada 

tanggal 26 Mei 201397 pemerintah Myanmar menegaskan kembali peraturan 

yang sebelumnya sudah pernah dibuat pada tahun 2005 untuk Muslim 

Rohingya dibatasi hanya diperbolehkan memiliki dua anak. Pasangan 

Rohingya yang akan menikah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari 

pihak berwenang dengan membayar uang suap. Permohonan ini tidak 

langsung dikabulkan begitu saja bahkan mereka sering menunggu dalam 

waktu yang lama kira – kira selama dua tahun untuk menerima ijin tersebut. 

Pasangan Rohingya yang akan menikah pun harus membuat perjanjian 

secara tertulis bahwa mereka tidak akan memiliki lebih dari dua anak, jika 

                                                           
95 Ibid, hal. 33 – 34. 
96 Pasal 2 (d), memaksakan tindakan – tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam 
kelompok. 
97 https://www.hrw.org/news/2013/05/28/burma-revoke-two-child-policy-rohingya, Burma : 
Revoke ‘Two – Child Policy’ for Rohingya, Coerced Birth Control Reflects Broader Persecution of 
Muslim Minority, diakses pada 23 Mei 2018. 

https://www.hrw.org/news/2013/05/28/burma-revoke-two-child-policy-rohingya
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aturan tersebut dilanggar mereka akan mendapatkan hukuman penjara dan 

denda. Meskipun aturan tersebut sudah dibuat banyak dari wanita Rohingya 

yang sudah hamil di luar nikah, maka untuk menghindari adanya hukuman 

tersebut mereka melakukan aborsi secara ilegal. Hal ini juga yang membuat 

angka kematian wanita di Myanmar tinggi akibat melakukan aborsi ilegal.   

 

5. Unsur kekerasan yang kelima ini sesuai dengan Pasal 2 (e) Konvensi 

Genosida98 yaitu pemerintah Myanmar melakukan pemindahan secara 

paksa terhadap anak – anak Rohingya ke kelompok lain yang disertai 

ancaman. Kesaksian ini diungkapkan oleh seorang wanita berusia 50 tahun 

dari perkampungan Maungdauw yang menyatakan bahwa putranya 

dipenjara oleh tentara Myanmar. Tentara tersebut datang ke rumahnya,  

menangkap putranya tanpa alasan dan membawanya pergi. Serta banyak 

gadis – gadis Rohingya yang belum menikah dikumpulkan dan dipisahkan 

dari keluarga mereka untuk dipindahkan ke tempat yang tidak mereka 

ketahui.99 

Bukti – bukti kejahatan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap 

Rohingya yang penulis sudah uraikan di atas dipertegas oleh Komisaris Tinggi 

PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra’ad Al Hussein mendesak DK PBB 

agar segera mengambil tindakan untuk kekerasan yang dialami warga 

Rohingya sehingga mereka mendapatkan bantuan akses kemanusiaan 

sementara bisa masuk dan diterima oleh para korban serta meminta akses untuk 

tim misi pencarian fakta membantu penyelidikan lebih lanjut.100 Peranan PBB 

atas kasus tindakan kekerasan genosida ini sendiri diatur dalam Pasal 8 

                                                           
98 Pasal 2 (e), memindahkan secara paksa anak – anak dari kelompok itu kepada kelompok lain. 
99https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/CXBMissionSummaryFindingsOctober2017.
pdf, Mission report of OHCHR rapid response mission to Cox’s Bazar, Bangladesh, 13 – 24 
September 2017, hal. 7, diakses pada 21 Januari 2018. 
100 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22487&LangID=E, 
Special Session of the Human Rights Council on the human rights situation of the minority Rohingya 
Muslim population and other minorities in the Rakhine State of Myanmar, Statement by UN High 
Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein, 05 December 2017, diakses pada 09 Januari 
2018. 
 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/CXBMissionSummaryFindingsOctober2017.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/CXBMissionSummaryFindingsOctober2017.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22487&LangID=E
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Konvensi Genosida bahwa setiap negara peserta dapat meminta organ PBB 

yang berwenang sesuai dalam Piagam PBB untuk melakukan tindakan 

pencegahan dan penindasan dari setiap perbuatan seperti genosida, 

persekongkolan untuk melakukan genosida, penghasutan publik secara 

langsung untuk melakukan genosida, percobaan untuk melakukan genosida 

dan pembantuan dalam genosida. Dalam Piagam PBB sendiri yang terdapat 

pada Bab VII, Pasal 40 menyatakan untuk mencegah bertambah buruknya 

keadaan Dewan Keamanan meminta kepada pihak – pihak yang bersangkutan 

untuk menerima tindakan – tindakan sementara yang dianggap perlu atau 

layak. Tindakan PBB ini direalisasikan melalui UNOCHA (United Nations 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) atau Badan Koordinasi 

Kemanusiaan dengan membentuk JRP (Joint Response Plan) atau Rencana 

Tanggap Bersama pada Maret hingga Desember 2018. Selanjutnya, Pasal 41 

dan 42 menetapkan jenis tindakan yang dapat diambil oleh Dewan Keamanan 

dalam rangka untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian yaitu 

dengan cara paksa yang bersifat damai seperti embargo yang diatur dalam Pasal 

41. Dalam hal ini DK PBB akan memberlakukan embargo persenjataan dan 

memberikan sanksi perdagangan yang memungkinkan untuk mencabut akses 

bebas tarif ke Uni Eropa terhadap Myanmar atau sarana pemaksaan militer 

seperti penggunaan kekuatan militer yang dibentuk di bawah naungan DK yang 

tercantum dalam Pasal 42. 
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B. Bentuk Konkrit Tindakan PBB Atas Kasus Genosida Dalam Kasus Rohingya 

– Myanmar 

Aksi kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap warga 

Rohingya mencapai puncaknya pada Agustus 2017. Aksi kekerasan ini 

menyebabkan perpindahan masal secara besar – besaran dengan lebih dari 

700.000 warga Rohingya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan 

menuju Bangladesh. Bertambahnya warga Rohingya yang mengungsi ke 

Bangladesh terus berlanjut hingga berbulan – bulan, sebelum 25 Agustus 2017 

Pemerintah Bangladesh sendiri telah memperkirakan ada 303.070 warga 

Rohingya yang telah mengungsi sebelumnya.101 Para pengungsi ini sebagian 

besar mayoritas penduduknya adalah wanita dan anak – anak dengan 

presentase 52% adalah wanita dan anak perempuan, 55% adalah anak di bawah 

umur 18 tahun.102 Pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh rata 

– rata tidak memiliki identitas pribadi sehingga menghalangi kebebasan 

bergerak bagi mereka serta tidak mendapat akses peluang kerja, pendidikan dan 

layanan publik lainnya. Kurangnya peluang untuk mendapatkan penghasilan 

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, maka mereka melakukan 

pekerja seks komersial, penyelundupan obat bius, eksploitasi gadis – gadis 

remaja dan wanita dalam bentuk perkawinan paksa serta banyak juga anak – 

anak yang telah terpisah dari orang tuanya saat melarikan diri ke Bangladesh 

menghadapi kerja paksa, eksploitasi dan perdagangan manusia.103 

Tim PBB di negara Bangladesh dan Myanmar siap mendukung 

pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak bagi 

para pengungsi Rohingya dan bagi negara Bangladesh sendiri di Cox’s Bazar. 

Bantuan kemanusiaan ini berupa kebutuhan pokok seperti makanan, tempat 

tinggal dan air bersih, bantuan psikologis serta perencanaan strategis yang 

                                                           
101https://www.unocha.org/sites/unocha/files/JRP%20for%20Rohingya%20Humanitarian%20Cris
is%202018.PDF, Joint Response Plan for Rohingya Humanitarian Crisis (March – December 2018), 
Part 1 (Overview of The Crisis), hal. 07, diakses pada 09 Mei 2018. 
102 Ibid, Part 1 (Protection Needs), hal. 11. 
103 Ibid. 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/JRP%20for%20Rohingya%20Humanitarian%20Crisis%202018.PDF
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tersusun dalam rencana tanggap bersama yang selanjutnya disebut JRP. Dalam 

proses pembentukan JRP ini pihak – pihak yang bekerja sama di dalamnya 

adalah Deputy Commissioner (DC) di tingkat wilayah, the Refugee Relief and 

Repatriation Commissioner (RRRC) yang dipimpin oleh Senior Koordinator 

untuk pengungsi Rohingya serta beberapa departemen dan Kementerian yang 

terkait yaitu Department  of Public Health Engineering, the Civil Surgeon’s 

Office dan the Ministry of Women’s and Children’s Affairs.104 Tujuan JRP ini 

mendukung Pemerintah Republik Myanmar untuk memastikan bahwa 

kehidupan, martabat, kesejahteran dan hak – hak setiap orang yang terkena 

dampak konflik, bencana alam dan keadaan darurat dapat dilindungi. Tim PBB 

bagi kemanusiaan menyetujui tujuan ini untuk aksi kemanusiaan guna 

memenuhi kebutuhan setiap orang yang terlantar dan melibatkan Pemerintah 

untuk mencapai solusi yang maksimal, memastikan bahwa setiap orang yang 

rentan terkena dampak krisis kemanusiaan dapat memiliki akses ke layanan 

penting, memastikan perlindungan warga sipil, dan memperkuat kapasitas 

nasional dan ketahanan masyarakat.105 Berikut bentuk bantuan PBB melalui 

program JRP dari Maret hingga Desember 2018 yang diberikan kepada 

pengungsi Rohingya di Bangladesh: 

1. Makanan 

Bahan pangan menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting saat ini 

bagi para pengungsi Rohingya. Kekurangan bahan pangan ini disebabkan 

akibat perpindahan paksa, kurangnya bahan bakar memasak dan perjalanan 

berat melintasi perbatasan ke Bangladesh yang membuat daya tahan fisik 

mereka melemah. Kedatangan pengungsi Rohingya sejumlah 671.000 jiwa 

membawa dampak sangat besar bagi bangsa Bangladesh untuk memenuhi 

kebutuhan pangan mereka. The Food Security Sector yang dilaksanakan 

bersama dengan the Refugee Relief and Repatriation Commissioner, Deputy 

Commissioner, Department of Agricultural Extension, Department of 

                                                           
104 Ibid, Part 1 (Overview of The Crisis), hal. 08. 
105https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018%20Interim%20Humanitarian%20
Response%20Plan_%20Myanmar.pdf, Interim Humanitarian Response Plan (January – December 
2018), Part 1 (Strategic Objectives), hal. 15, diakses pada 09 Mei 2018. 
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Fisheries, and the Ministry of Environment and Forestry106 memiliki tujuan 

untuk memastikan seluruh pengungsi Rohingya mendapat makanan yang 

cukup adil, aman, merata serta bergizi dan memperkuat, meningkatkan, dan 

mendukung ketahanan masyarakat yang terkena dampak konflik melalui 

pemulihan, perlindungan serta membuka peluang kerja bagi pengungsi 

Rohingya dengan mengembangkan infrastuktur pertanian dan pasar bagi 

masyarakat Rohingya dan Bangladesh.107 

 

2. Kesehatan 

Kondisi populasi yang padat dan kurang memadai bagi pengungsi Rohingya 

pada kamp – kamp dan permukiman di Cox’s Bazar Bangladesh sangat 

membawa pengaruh buruk bagi kesehatan yang akhirnya menimbulkan 

penyakit. Timbulnya penyakit ini juga disebabkan akibat kekurangan 

makanan, air bersih dan tempat tinggal yang kurang layak. Selain kurangnya 

kebutuhan hidup, perawatan medis juga sangat minim didapat untuk mereka 

yang telah mengalami kekerasan seksual, fisik dan mental terlebih bagi 

wanita hamil yang diperkirakan mencapai 60.000 jiwa.108 The Directorate 

General of Health Services di Dhaka mendirikan sektor kesehatan untuk 

masa pemulihan pengungsi Rohingya. Sektor ini memberikan fasilitas 

kepada setiap 20.000 orang pengungsi untuk mendapatkan pusat layanan 

kesehatan dalam waktu 24 jam dengan kapasitas rawat inap yang disertai 

laboratorium dan tambahan 3 pos layanan kesehatan yang menyediakan 

perawatan dasar sehari – hari.109 Sektor kesehatan ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan akses layanan kesehatan bagi anak – anak akibat dampak 

krisis kemanusiaan yang ditujukan untuk mengurangi cedera atau gangguan 

kesehatan dan jumlah kematian, menyediakan perawatan bagi ibu hamil, 

                                                           
106https://www.unocha.org/sites/unocha/files/JRP%20for%20Rohingya%20Humanitarian%20Cris
is%202018.PDF, Joint Response Plan for Rohingya Humanitarian Crisis (March – December 2018), 
Part 3 (Sector Needs Overviews and Response Strategies), Food Security (Needs Analysis), hal. 39, 
diakses pada 09 Mei 2018.  
107 Ibid. 
108 Ibid, Health (Needs Analysis), hal. 42. 
109 Ibid, hal. 43. 
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bayi yang telah dilahirkan dan pemulihan psikologis bagi remaja, 

memastikan pencegahan terhadap wabah penyakit dan keadaan darurat 

lainnya, dan memperkuat koordinasi sektor kesehatan untuk dapat 

memantau kualitas layanan yang diberikan.110 

 

3. Tempat Perlindungan 

Kamp – kamp dan permukiman yang dibangun sebagai tempat perlindungan 

sementara di Cox’s Bazar Bangladesh bagi pengungsi Rohingya sangat 

tidak memenuhi standar kemanusiaan. Kondisi lahan yang sudah penuh 

sesak dan tidak memadai membuat pengungsi lain membangun tempat 

perlindungan di area perbukitan yang beresiko longsor dan di area yang 

rawan banjir. Rendahnya kualitas tempat perlindungan ini membawa 

dampak buruk bagi pengungsi Rohingya untuk mendapat kesejahteraan 

hidup dan pemulihan psikologis terutama bagi perempuan, anak – anak, 

pengungsi lanjut usia dan pengungsi penyandang cacat. The Refugee Relief 

and Repatriation Commissioner sebagai pemimpin sektor tempat 

perlindungan ini terus meninjau perkembangan pembangunan tempat 

tinggal bagi pengungsi Rohingya menjadi lebih baik dan mencapai tujuan 

yang maksimal.111 Tujuan tersebut yaitu menyediakan tempat perlindungan 

yang aman dan nyaman bagi para pengungsi akibat dampak konflik atau 

bencana alam, meningkatkan kondisi kehidupan, memberikan pemulihan 

psikologis, meningkatkan perlindungan, martabat dan keselamatan, dan 

meningkatkan ketahanan masyarakat.112 

 

4. Air, Sanitasi dan Kebersihan 

Program WASH (Wash, Sanitation, and Hygiene) atau air bersih, sanitasi 

dan kebersihan yang dikembangkan oleh Department of Public Health 

Engineering (DPHE) membantu seluruh pengungsi Rohingya untuk dapat 

                                                           
110 Ibid, hal. 42. 
111 Ibid, Shelter and NFIs (Needs Analysis), hal. 44. 
112 Ibid. 
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mengakses air bersih bagi kebutuhan hidup sehari – hari.113 Sebelum 

program ini dikembangkan banyak keluhan yang datang dari pengungsi 

khususnya wanita Rohingya akan ketakutan mereka mengalami kekerasan 

seksual. Hal ini disebabkan kamar kecil untuk keperluan mandi, cuci dan 

kakus sangat jauh dari tempat tinggal mereka terlebih jika saat digunakan 

pada malam hari. Selain itu pengembangan program ini menjadi perhatian 

utama bagi DPHE untuk pengungsi Rohingya agar tidak terjangkit penyakit 

Acute Watery Diarrhoea (AWD) atau radang saluran pencernaan akibat 

penggunaan air yang tidak bersih.114 Tujuan dari program WASH sendiri 

yaitu memastikan penyediaan air minum dan sanitasi yang efektif, cukup 

dan berkelanjutan bagi para pengungsi, memastikan untuk semua pria, 

wanita dan anak – anak dapat meningkatkan perilaku hidup sehat untuk 

mengurangi resiko gangguan kesehatan, dan memastikan bantuan program 

WASH menjamin perlindungan, keselamatan dan martabat seluruh 

pengungsi secara adil dan merata.115 

 

5. Perlindungan  

Sekitar 850.000 jiwa pengungsi Rohingya yang terdiri dari pria, wanita dan 

anak – anak telah memadati kamp – kamp dan pemukiman di Cox’s Bazar 

Bangladesh akibat krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine Myanmar.116 

Pengungsi masih terus berdatangan hingga Februari 2018, mereka tampak 

kelelahan dan kelaparan setelah menempuh perjalanan jarak jauh. Banyak 

dari mereka yang telah kehilangan dan terpisah dari keluarganya serta tidak 

sedikit juga yang mengalami depresi berat akibat kekerasan yang mereka 

alami. Kesulitan lainnya yang dialami para pengungsi yaitu mendapatkan 

akses layanan seperti kesehatan, pendidikan serta mendapatkan peluang 

kerja. Hal ini disebabkan kartu identitas penduduk atau yang disebut dengan 

“Kartu Putih” mereka dicabut oleh pemerintah Myanmar sehingga warga 

                                                           
113 Ibid, Wash (Needs Analysis),hal. 47. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Ibid, Protection (Needs Analysis), hal. 54. 
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Rohingya tidak memiliki status dan hak – hak kewarganegaraannya.117 

Tanpa kepemilikan kartu identitas tersebut tentu saja mereka sangat sulit 

untuk mendapatkan pekerjaan. Sulitnya meraih peluang kerja baik pria, 

wanita dan anak – anak Rohingya sangat rentan terhadap jeratan utang, kerja 

paksa, pelecehan seksual dan perdagangan manusia. Pemerintah 

Bangladesh bekerja sama dengan the Refugee Relief and Repatriation 

Commissioner, Ministry of Home Affairs, Department of Social Services, 

and One-stop Crisis Centre and Regional Trauma and Counselling Centre 

of the Ministry of Women and Childrens Affairs118 membentuk sektor 

perlindungan yang bertujuan sebagai berikut, memastikan keselamatan, 

kesejahteraan dan menjalin kepercayaan antara pengungsi Rohingya dengan 

rakyat Bangladesh, memastikan para pengungsi dapat menikmati akses 

layanan publik dan hak – haknya, melakukan pendekatan berbasis 

masyarakat dengan merespon keluhan para pengungsi, memperlakukan 

seluruh pengungsi setara dalam mendapatkan jasa dan informasi, dan 

memberikan layanan konseling dan bantuan dalam bentuk hukum bagi para 

pengungsi yang membutuhkan.119 

 

6. Pendidikan 

Pengungsi Rohingya terutama remaja dan anak – anak yang mencapai 

625.000 jiwa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan 

dengan rata – rata usia 3 hingga 24 tahun.120 Putusnya sekolah yang dialami 

anak – anak Rohingya ini dikarenakan tingkat pendapatan keluarga yang 

rendah sehingga mereka lebih memilih bekerja untuk membantu 

keluarganya memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Education in 

                                                           
117 https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-desak-myanmar-lindungi-rohingya-
/3608701.html, Indonesia Desak Myanmar Lindungi Minoritas Muslim Rohingya, diakses pada 09 
November 2018. 
118https://www.unocha.org/sites/unocha/files/JRP%20for%20Rohingya%20Humanitarian%20Cris
is%202018.PDF, Joint Response Plan for Rohingya Humanitarian Crisis (March – December 2018), 
Part 3 (Sector Needs Overviews and Response Strategies), Protection (Sector Strategy), hal. 56, 
diakses pada 09 Mei 2018.  
119 Ibid, hal. 54 – 55. 
120 Ibid, Education (Needs Analysis), hal. 59. 
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Emergencies (EiE) atau pendidikan yang bersifat darurat sangat dibutuhkan 

bagi anak – anak Rohingya untuk menerima edukasi.121 Tujuan dari EiE ini 

yaitu, memberikan akses mudah bagi anak – anak pengungsi untuk 

menerima edukasi dengan lingkungan yang aman dan terlindungi, 

meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran selaras dengan standar 

sektor pendidikan bagi remaja dan anak – anak pengungsi, meningkatkan 

pengembangan kepercayaan diri pada anak – anak pengungsi dengan 

melakukan kegiatan olahraga dan kesenian, dan memberikan program 

pendidikan khusus bagi remaja Rohingya yang berusia 15 hingga 24 tahun 

dengan mengajarkan bahasa Inggris, bahasa Burma, matematika dan sains 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka di masa depan.122 Proses 

pengembangan pendidikan ini terus dilakukan oleh Pemerintah Bangladesh 

agar kegiatan pengajaran dan pembelajaran semakin mudah dijangkau oleh 

seluruh anak – anak pengungsi Rohingya sesuai dengan Pasal 22 Konvensi 

PBB tentang Hak Anak,123 dimana negara pihak bertanggung jawab untuk 

mendidik anak – anak di yurisdiksinya terlepas dari status imigrasi mereka.  

 

7. Nutrisi  

Sekitar 208.418 jiwa anak laki – laki dan perempuan usia 0 – 59 bulan, 

107.445 jiwa wanita hamil dan menyusui, dan 88.026 jiwa remaja 

pengungsi Rohingya membutuhkan perawatan gizi untuk keselamatan 

kesehatan.124 Tingginya tingkat kekurangan gizi ini dipicu oleh 

ketidakamanan pangan, kondisi kebersihan dan sanitasi yang jauh dari 

standar, terbatasnya untuk mendapatkan air bersih dan kondisi hidup yang 

                                                           
121 Ibid. 
122 Ibid, hal. 59 – 60. 
123 Pasal 22 (1), negara pihak harus mengambil langkah yang tepat untuk menjamin setiap anak 
yang sedang mencari status pengungsi atau dianggap pengungsi, sesuai dengan hukum dan 
prosedur internasional, tidak diikuti atau diikuti orang tuanya harus menerima perlindungan dan 
bantuan kemanusiaan untuk memperoleh setiap hak – hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini.  
124https://www.unocha.org/sites/unocha/files/JRP%20for%20Rohingya%20Humanitarian%20Cris
is%202018.PDF, Joint Response Plan for Rohingya Humanitarian Crisis (March – December 2018), 
Part 3 (Sector Needs Overviews and Response Strategies), Nutrition (Needs Analysis), hal. 61, 
diakses pada 09 Mei 2018. 
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buruk sehingga menimbulkan wabah penyakit menular. Bahkan banyak 

anak pengungsi ditemukan menderita anemia di kamp – kamp dan 

permukiman darurat. Untuk mencegah meningkatnya gizi buruk, Lembaga 

Gizi Kesehatan Masyarakat di bawah Kementerian Kesehatan dan 

Kesejahteraan Keluarga membentuk sektor nutrisi yang bertujuan untuk 

meningkatkan ketersediaan pangan dengan kualitas gizi yang baik untuk 

mengurangi resiko gangguan kesehatan dan jumlahnya kematian yang 

berlebih bagi anak – anak pengungsi di bawah usia 5 tahun serta wanita 

hamil dan menyusui, dan memperkuat koordinasi sektor nutrisi dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengembangan tanggap darurat 

gizi yang efektif dan berkualitas bagi pengungsi Rohingya.125 

 

8. Koordinasi dan Layanan Umum 

Kantor PBB untuk Koordinasi Bantuan Kemanusiaan (UNOCHA) terus 

memberikan dukungan dengan melakukan kegiatan seperti memberikan 

fasilitas untuk bantuan kemanusiaan dan merespon setiap laporan yang 

diterima, memberikan bantuan hukum untuk perlindungan warga sipil 

secara berkelanjutan, dan mendukung upaya untuk memperkuat kapasitas 

nasional dalam mempersiapkan dan menanggapi keadaan darurat lainnya.126 

UNOCHA juga menjalin kerjasama dengan pemerintah, kementrian terkait 

dan otoritas negara dalam mengatasi masalah kemanusiaan. Selain itu, 

Departemen Keselamatan dan Keamanan PBB (UNDSS) juga membantu 

memastikan keselamatan dan keamanan seluruh pekerja kemanusiaan 

sebagai prioritas utama serta memantau keselamatan dan keamanan kinerja 

staf dalam memberikan pertolongan bagi korban pengungsi Rohingya.127 

                                                           
125 Ibid. 
126https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018%20Interim%20Humanitarian%20
Response%20Plan_%20Myanmar.pdf, Interim Humanitarian Response Plan (January – December 
2018), Part 2 (Operational Response Plans), Coordination and Common Services, hal. 35, diakses 
pada 09 Mei 2018. 
127 Ibid. 
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Berbagai macam bentuk bantuan PBB telah diberikan kepada seluruh 

pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar Bangladesh untuk kebutuhan bertahan 

hidup. Selain bantuan kebutuhan, PBB harus mencapai pendekatan yang lebih 

komprehensif, bertarget dan terkoordinasi untuk tindakan PBB di Myanmar 

termasuk pembangunan perdamaian, bantuan kemanusiaan dengan prinsip – 

prinsip hak asasi manusia sebagai intinya yang terdapat dalam Resolusi 34/22 

(A/72/382).128 Tim pencari fakta PBB masih terus melakukan penyelidikan 

terhadap serangkaian kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap 

minoritas Muslim Rohingya. Perkembangan laporan hingga sekarang 

menyatakan bahwa sembilan negara anggota DK PBB yaitu Inggris, Perancis, 

Pantai Gading, Kuwait, Belanda, Peru, Polandia, Swedia dan Amerika Serikat 

mengajukan sidang pertemuan pada 16 Oktober 2018 untuk menerima laporan 

hasil temuan tim pencari fakta PBB terkait kekerasan militer Myanmar 

terhadap Muslim Rohingya.129 Dalam laporan tersebut tim pencari fakta 

menyebutkan bahwa Jenderal Min Aung Hlaing, panglima militer Myanmar 

dan lima jenderal lainnya patut untuk diselidiki dan diadili atas tuduhan 

genosida terhadap Muslim Rohingya.130 Hal ini mendesak DK PBB agar 

dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional dengan membentuk pengadilan 

khusus sehingga penyelidikan bisa dilakukan lebih jauh. Laporan terakhir 

hingga November 2018 ini UNHCR tidak menyetujui kesepakatan antara 

Myanmar dan Bangladesh terkait pemulangan ribuan pengungsi Rohingya.131 

Menurut UNHCR, pemulangan tersebut masih belum aman bagi pengungsi 

Rohingya sebab kondisi di Myanmar sendiri masih belum mendukung. Ratusan 

pengungsi Rohingya mengatakan kepada Human Right Watch bahwa mereka 

                                                           
128 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/72/382, A/72/382, Report of the Special 
Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, 08 September 2017, diakses pada 16 
Maret 2019. 
129 https://www.voaindonesia.com/a/dk-pbb-akan-langsungkan-pertemuan-terkait-
rohingya/4617032.html, DK PBB akan Langsungkan Pertemuan Terkait Rohingya, diakses pada 24 
Oktober 2018. 
130 Ibid. 
131 https://www.voaindonesia.com/a/unhcr-kondisi-di-myanmar-tak-aman-untuk-pemulangan-
pengungsi-rohingya/4638000.html, UNHCR: Kondisi di Myanmar Tak Aman untuk Pemulangan 
Pengungsi Rohingya, diakses pada 05 November 2018. 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/72/382
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ingin pulang dengan aman, adil, mendapat tempat tinggal yang layak, 

mendapat peluang kerja, kebebasan bergerak terjamin serta mendapat 

pengakuan sebagai warga negara Myanmar.132 Jika pernyataan ini tidak 

diberikan pemerintah Myanmar maka mereka menolak untuk kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132 https://www.hrw.org/news/2018/11/02/myanmar/bangladesh-plan-puts-rohingya-risk, 
Myanmar/Bangladesh: Plan Puts Rohingya at Risk (UN Not Consulted; Refugees Reject Returns 
without Security, Citizenship, diakses pada 12 November 2018. 
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