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Abstract 

The purpose of this thesis are to find out the causes, forms and also 

solutions to cases of human right violations Rohingya‟s ethnic minority in 

Myanmar in perspective of international law. The research methodology using 

normative legal research with doctrinal, case and conceptual approaches. 

Myanmar has commited human rights violations which are classified as crimes 

against humanity and genoside with several factor causing human rights 

violations in Myanmar as economic, political, social dan cultural. In the lates 

updated of Rakhine States crisis, Myanmar was not a country that ratified Rome 

Statue 1948. For that, International Criminal Court (ICC) provides an 

opportunity for Myanmar to realize national justice in the country of Myanmar 
 

Keywords : Human rights violations, Rohingya Ethnic, International Law 

Perspective 
 

Abstrak  

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya 

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), bentuk pelanggaran HAM dan juga 

solusi penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada etnis minoritas Rohingya di 

Myanmar dalam perspektif hukum internasional. Adapun metodelogi penelitian 

yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan dokrinal, 

pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Myanmar terindikasi melakukan 

pelanggaran HAM yang tergolong kejahatan kemanusiaan dan genosida dengan 

melihat ekonomi, politik, sosial dan budaya sebagai faktor penyebab terjadinya 

pelanggaran HAM. Dalam perkembangan terakhir terkait krisis di Rakhine States, 

Myanmar  bukanlah Negara yang meratifikasi adanya Statuta Roma 1948 

sehingga International Criminal Court (ICC) tidak dapat mengadili kasus 

Myanmar. Untuk itu, ICC menyarankan agar terciptanya Peradilan Nasional di 

Myanmar. 
 

Kata kunci : Pelanggaran HAM, Etnis Minoritas Rohingya, Perspektif 

Hukum Internasional 
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Pendahuluan 

Myanmar merupakannegara kawasan Asia Tenggara yang terletak di 

bagian barat dengan Naypyidaw sebagai ibu kotanya. Negaraini berbatasan 

disebelah barat dengan India dan Bangladesh, sebelah timur Thailand dan Laos, 

dansebelah utara dan timur laut China.Kedekatan geografis ini yang kemudian 

menjadikan negara-negara tersebut meningkatkan kerjasama logistiknya misalnya 

kerjasama terkait dengan sungai Mekong.
1
Selain itu, Myanmar juga tergabung 

dalam organisasi regional Association  of  Southeast Asian Nation (ASEAN)
2
 dan 

tercatat sebagai anggota ASEAN pada tahun 1997.
3
 

Dalam rangka mendukung kebijakan di bidang politik, 

Myanmarmembutuhkan suatu regulasi dalam mengatur sistem pemerintahan yang 

dapat mengatur segala aktivitas negara tersebut.Myanmar memiliki bentuk 

pemerintahan republik dengan kepala negara seorang presiden, sedangkan kepala 

pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Namun, yang menarik ialah 

dengan adanya eksistensi junta militer yang ada di Myanmaryang bernama The 

State Peace and Development Council (SPDC) atau yang familiar dikenal sebagai 

Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara.
4
 

Selama 46 tahun berkuasanya junta militer di Myanmar, ada berbagai hal 

menarik terkait kebijakan-kebijakan junta militer terhadap Myanmar. Misalnya 

terjadinya pergantian letakIbu Kota menjadi Naypyidaw yang sebelumnya beribu 

kota Yangoon.Pergantian Ibu Kota ini didasari olehadanya regulasi pergantian 

pemegang kekuasaan khususnya di bidang pemerintahan negara di Myanmar yang 

berbasis junta militer. Nama Myanmar pada awalnya dikenal dengan sebutan 

Burma. Namun junta militer kembali mengubah nama tersebut karena di 

                                                             
1
China Radio Internasional, Tiongkok, Thailand, Laos, dan Myanmar Tingkatkan  

Kerjasama Logistik, 12 Juni 2017 dalam http://indonesian.cri.cn. Diakses pada 5 November 2017. 
2
 Gajah Mada, ASEAN, 17 Juli 2013, dalam http://etd.repository.ugm.ac.id.Diakses pada  

22 Oktober 2017. 
3
 The George Washington University, Asean and Burma/Myanmar: Past and Prologue,  

April 2012, dalam http://www.risingpowersinitiative.org. Diakses pada 23 Oktober 2017. 
4
David I. Steinberg, Maung Htin Auang, Michael Arthur Aung-Thwin, State Peaceand  

Development Council: Myanmar Government, 2017, dalam https://www.britannica.com. Diakses 

pada19 November 2017. 

http://indonesian.cri.cn/
http://etd.repository.ugm.ac.id./
http://www.risingpowersinitiative.org/
https://www.britannica.com/topic/State-Peace-and-Development-Council&ved
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Myanmar sendiri memiliki berbagai macam etnis. Hal ini dilakukan agar etnis non 

Burma merasa menjadi bagian dari negara.
5
 

Adapun salah satu kebijakan pemerintah Myanmar yang pro-kontra adalah 

Burmanisasi dengan tujuan menjadikan sebuah Uni Myanmar di masa depan 

menjadi negara yang homogen. Hal ini menjadikan kebijakan Burmanisasi atau 

Budhaisasi dianggap merupakan suatu kebijakan pembasmian terhadap etnis 

minoritas Rohingya di Myanmar yangmana kebijakan ini dilandasi oleh kesatuan 

tekad untuk membendung kekuatan Myanmar yang mayoritas penduduknya 

beragama Budha. Sebagaimana di Provinsi Arakan atau Rakhine State terdapat 

dua etnis mayoritas yang mendiaminya yakni etnis Rohingya yang mayoritas 

beragama Islam dan etnis Rakhine yang mayoritas beragama Budha. Hal inilah 

yang menjadikan pemerintah Myanmar dengan strategi kebijakan tersebut 

mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan etnis Rohingya dari tanahnya sendiri di 

wilayah Arakan.
6
 

                                                             
5
 Junta militer: diucapkan menurut ucapan bahasa Spanyol yakni hun-ta yang berarti  

merujuk pada suatu bentuk pemerintahan diktator militer. 
6
Robert A, Holmes, Asian Survey: Burmese Domestic Policy: Politics of 

Burmanization,Vol.7, No.3, hlm.188-197, Maret 1967, dalam www.netipr.org. Diakses pada 23 

Oktober 2017. 

http://www.netipr.org/


1 
 

 
 

Pembahasan 

Etnis Rohingya pada awalnya memiliki sejarah yang cukup panjang 

dimana pada pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, masyarakat etnis Bengali 

yang kembali ke Benggala membawa banyak pendatang baru untuk bermukim di 

Arakan. Karena banyaknnya arus migrasi tersebut, membuat penduduk asli 

Arakan terpaksa meninggalkan desa mereka yang terletak di sebelah utara Arakan 

menuju ke bagian selatan. Kemudian, desa ini diberikan namaOld of Deserted 

Villages. Dalam bahasa Burma disebut Ywa Hun atau Ra Haun. Namun pelafalan 

nama tersebut tak kunjung bisa disebutkan dengan baik oleh orang-orang di 

Arakan. Mereka menyebutnya dengan Ro-han yang kemudian pada 

perkembangannya menjadi Ro-han-ja lalu menjadi namaRo-hin-gya.
7
 

Kedatangan etnis Rohingya tidak serta mert menjadikannya dapat 

diterima dengan baik, akan tetapi malah menjadikan permasalahan-permasalahan 

barudalam lingkup sosial bahkan tak luput dari pelanggaran HAM yang berimbas 

pada eksistensi etnis Rohingya di Myanmar. Adapun faktor penyebab terjadinya 

pelanggaran HAM terhadap etnis  Rohingya di  Myanmar sebagai berikut : 

1. Faktor Utama Penyebab Konflik Etnis 

a. Faktor Negara yang Lemah 

Tindakan junta militer yang cenderung refresif menjadikan rasa aman 

menjadi terabaikan bagi masyarakat di Myanamar. Hal inilah yang membuat 

etnis Rohingya dan Rakhine mengalami secrurity dilemma yang berujung 

pada ketidakstabilan Provinsi Rakhine sendiri karena tridak dapat menentukan 

apakah seharusnya bertahan atau menyerang sehingga bermunculan usaha 

untuk meningkatkan akses-akses pertahanan-keamanan etnis terhadap etnis 

lainnya.  

b. Faktor Geografi Etnis 

Faktor mendasar yang mendorong terjadinya konflik dan kekerasan di 

Provinsi Rakhine adalah morfologi fisik pemukiman. Pola pemukiman yang 

                                                             
7
 USU Institutional Repository, Eksistensi Etnis Rohingya di Myanmar, 24 Juni 2015,  

hlm 22-25, dalam  http://repository.usu.ac.id.  Diakses pada 8 Januari 2018. 

http://repository.usu.ac.id/
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berubah menjadi model sosio ekonomi yang ekslusif telah menumbuhkan citra 

negatif terhadap etnis Rohingya. Pada sisi lain, kondisi perkotaan yang 

semakin parah telah memberikan tekanan tersendiri bagi warga kota secara 

umum. Komposisi penduduk yang tidak seimbang menyebabkan hubungan 

antara kedua etnis sering dilanda konflik.
8
 

2. Faktor Politik 

a. Politik antar Elit 

Konflik antar etnis Rakhine dengan etnis Rohingya terjadi dikarenakan 

junta militer selalu menyebarkan pamflet-pamflet bernada anti Muslim yang 

ditujukan pada etnis Rohingya, pamflet-pamflet tersebut jugadidistribusikan 

secara luas oleh para biku Rakhine bahkan junta militer mendukung upaya 

para biku dalam menuntut agar Masjid Hantha di Taungoo dihancurkan, 

Muslim yang tidak terima atas kesewenangan mereka terlibat pertikaian 

dengan penduduk setempat sebanyak 200 Muslim tewas, 11 masjid hancur, 

dan 400 rumah terbakar. 

Keberadaan etnis Rohingya di Provinsi Rakhine semakin terancam 

oleh tindakan yang sewenang-wenang seperti penjarahan, pemusnahan tempat 

tinggal, pembakaran masjid dan pemerkosaan. Sejak saat itu, kebencian warga 

Muslim Rohingya semakin besar dengan etnis Rakhine dan konflik antar 

keduanya sering menimbulkan kerusakan dan pertikaian berlarut-larut di 

Provinsi Rakhine. Sementara itu, komandan regional yang mempunyai 

kekuasaan penuh akan daerah yang mereka kuasai cenderung mempunyai 

kebijakan yang memicu konflik dengan menentukan hak politik dalam 

kerangka etnis dan bukan dalam nasionalisme sipil, bahkan mereka sering 

menyebarkan pamflet bernada anti Muslim yang justru membuka kebencian 

komunal melalui media.
9
 

b. Burmanisasi 

Sejak junta militer berkuasa,  kebijakan Burmanisasi semakin gencar 

dilakukan dengan menerapkan program model village yaitu suatu perumahan 

                                                             
8
Ibid,Alfi Revolusi, hlm.3 

9
Op.cit,,Alfi Revolusi, hlm.4 
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yang dibangun khusus untuk orang-orang beragama Buddha seperti Buddha 

Rakhine dan orang Buddha lainnya yang sebagian besar berasal dari etnis 

Burma, mereka didatangkan secara massal dan dibekali kebutuhan hidup 

berupa pasokan bahan pangan dan disediakan rumah yang layak huni dari 

pemerintah. Pembagunan model village semakin meningkat pesat dengan 

adanya bantuan dana dari Bank Dunia yang akan menyediakan dana hingga 

US$80 juta untuk mendanai proyek. Junta militer menyita tanah etnis 

Rohingya secara paksa untuk membangun model village, mereka 

menempatkan etnis Rakhine dan orang-orang Buddha di daerah-daerah 

mayoritas Muslim Rohingya.  

c. Diskriminasi Politik 

Diskriminasi politik yang terjadi antara etnis Rakhine dengan etnis 

Rohingya karena politik identitas yang dipahami oleh masing-masing etnis 

semakin kuat. Mereka memaknainya sebagai relasi kekuasaan dalam suatu 

masyarakat yang berdasarkan kultur, ras, agama, keturunan, sejarah, ataupun 

bahasa. Relasi kekuasaan dalam hal ini sebagai sesuatu yang pokok bagi 

kelompok masyarakat yang notabene komunitas etnis karena mengandung 

nilai-nilai yang mendasar bagi mereka untuk dipertahankan ataupun 

diperebutkan. Mereka membentuk karakter pengakuan jati diri sebagai bagian 

dari proses dinamika golongan etnis yang hadir dan tumbuh bersama dengan 

adanya sebuah institusi negara.
10

 

d. Ideologi Nasional yang Eksklusif 

Pada masa pemerintahan U Nu, pemerintah mencanangkan agama 

Budha sebagai agama nasional dan merencanakan untuk membentuk 2 negara 

bagian baru yaitu Mon dan Rakhine (Arakan) yang belum masuk dalam Union 

of Burma. Kebijakan politik yang kontroversial ini telah menimbulkan 

perselisihan antara etnis Rakhine denganwarga Rohingya etnis Bengali karena 

sejak agenda kebijakan ini diberlakukan, pengaruh para biku semakin besar 

dalam mempengaruhi situasi politik di Myanmar bahkan mereka memaksakan 

pandangan-pandangan mereka kepada seluruh masyarakat Burma termasuk 

                                                             
10

Op.cit,Alfi Revolusi, hlm.5 
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terhadap etnis Rohingya yang beragama Muslim untuk merealisasikan agama 

Budha Theravada sebagai agama nasional.  

3. Faktor Ekonomi 

a. Krisis Ekonomi 

Pada masa pemerintahan Than Shwe, junta militer telah melakukan 

pengalihan sumber pendapatan dan mengatur kesempatan kerja agar lebih 

merata kepada masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat kelas bawah, 

melakukan reformasi tanah dan kredit yang bersifat liberal kepada petani, 

menaikkan tingkat gaji minimum, memperluas jaminan sosial, kesehatan, 

rencana pendidikan, menarik perusahaan swasta menjadi milik negara, 

menarik pajak secara merata dan dikelola oleh negara. Namun, kebijakan 

pemerintah tidak kunjung memperbaiki perekonomian nasional khususnya 

Provinsi Rakhine yang tingkat perekonomiannya jauh lebih terbelakang.
11

 

b. Diskriminasi Ekonomi 

Perekonomian yang lemah membangkitkan kelompok-kelompok etnis 

yang tidak mempunyai kesabaran tetapi integritas etnisnya besar berusaha 

merebut kekuasaan terutama dalam bidang ekonomi. Berbagai kelompok suku 

yang partisipasinya dalam kehidupan ekonomi terabaikan berusaha melakukan 

perlawanan terhadap pemerintah dengan menimbulkan ketegangan terhadap 

etnis lain.  

c. Pembangunan Ekonomi dan Modernisasi 

Konflik antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya terjadi juga 

dikarenakan proses pembangunan ekonomi di Myanmar. Daerah Provinsi 

Arakan akan dijadikan tempat untuk mengembangkan pelabuhan yang dapat 

menjadi akses laut yang lebih efisien melalui Sungai Kaladan dari negara 

bagian di India Timur Laut disebut Mizoram. Pelabuhan Sittwe akan 

menjalani pengerukan luas dan pembangunan terminal baru untuk berlabuh  

yang memungkinkan kemudahan transaksi laut antara investor Burma dengan 

India untuk mengambil layanan arus utama dari dan menuju Calcuta. 

Tepatnya di Pulau Maday, kota Praja Kyaukpyu dimana warga Rohingya etnis 

                                                             
11

Op.cit,Alfi Revolusi, hlm.5 
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Bengali dan etnis Rakhine hidup berdampingan dan akan dibangun 

infrastruktur yang menghubungkan Provinsi India timur laut berbatasan 

langsung dengan Myanmar.
12

 

4. Faktor Sosial dan Budaya 

a. Sejarah kelompok yang Bermasalah 

Pemahaman sejarah yang berbeda mengenai relasi antar kelompok 

etnis membuat etnis Rohingya dengan Rakhine sering berkonflik untuk 

mempertahankan tanah leluhur mereka. Menurut sejarah, etnis Rakhine 

memaparkan bahwa warga Rohingya khususnya etnis Bengali mendiami 

Arakan ketika Sultan Nazir Shah sebagai Sultan Gaur (Bengali) berinisiatif 

membantu mengembalikan kekuasaan Raja Narameikhla sedikit demi sedikit 

dari Kerajaan Ava. Berkat jasa Narameikhla membantu kerajaan Gaur dari 

serangan musuh, ia mengirimkan pasukan-pasukan perang yang sebagian 

besar berasal dari etnis Bengali untuk merebut kekuasaan Ava. Oleh karena 

itu, etnis Rakhine berkeyakinan bahwa etnis Rohingya bukan penduduk asli 

Provinsi Arakan (Rakhine) melainkan pendatang yang berasal dari Gaur 

(Bengali).
13

 

b. Diskriminasi Budaya oleh Pemerintah 

Penduduk Myanmar tidak pernah mengakui etnis Rohingya sebagai 

etnis, mereka menganggap sebagai muslim Arakan, muslim Burma atau 

Bengal dari Burma adalah nama-nama yang disematkan kepada Rohingya 

sebagai bahan ejekan. Tidak hanya pemerintah Burma yang mengintimidasi 

mereka, tetapi juga junta militer pun menggembar-gemborkan gerakan anti 

Islam di kalangan masyarakat Buddha Rakhine dan penduduk Burma sebagai 

bagian dari kampanye memusuhi Rohingya. Sebagian masyarakat Rakhine 

dan Burma menolak untuk mengakui Rohingya sebagai golongan etnis, dan 

mereka telah ditolak dalam keanggotaan Dewan Nasional Etnis.  

 

 

                                                             
12

Op.cit,Alfi Revolusi, hlm.6 
13

Op.cit,Alfi Revolusi, hlm.6 
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5. Faktor Pemicu Konflik 

Pemicu konflik mulai terjadi pada saat aparat pemerintah melakukan 

penahanan tiga tersangka atas pembunuhan seorang gadis yang bekerja  

sebagai  tukang jahit dari etnis Rakhine, Ma Thida Htwe oleh tiga orang etnis 

Rohingya. Aparat kepolisian Rakhine melakukan penahanan ketiga tersangka 

tersebut secara tidak transparan sehingga menekan amarah kedua etnis. Etnis 

Rakhine merasa bahwa tindakan ketiga pemuda tersebut telah melecehkan 

martabat wanita etnis Rakhine secara terang-terangan. Terlebih lagi, 

pengadilan yang seharusnya didirikan untuk menegakkan keadilan dan 

menghukum pihak yang bersalah justru menimbulkan kekacauan.  

Berdasarkan faktor penyebab pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar 

lantas memunculkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM terjadi di Myanmaryakni 

genosida dan kejahatan kemanusiaan.Adapun 8 tahapan genosida  yang telah 

dipenuhi Myanmar ialah diantaranya adalah klasifikasi, simbolisasi, 

dehumanisasi, terorganisir, polarisasi, persiapan, pemusnahandan penyangkalan.
14

 

1) Klasifikasi dan Simbolisasi; yakni membedakan suatu kelompok dengan 

kelompok lain, mempromosikan adanya perbedaan tersebut dan 

bukannya persamaan. Etnis Rohingya diklasifikasikan sebagai orang 

yang berbeda dengan etnis lainnya yang ada di Myanmar. Etnis 

Rohingya juga tidak dianggap sebagai warga Negara Myanmar 

dikarenakan adanya stigma bahwa etnis Rohingya dianggap hanyalah 

pendatang illegal  di Myanmar. 

2) Dehumanisasi; adalah meniadakan sifat kemanusiaan terhadap sebuah 

golongan. Etnis Rohingya dalam hal ini mengalaminya. Karena tidak 

memisliki status warga negara, kehidupan etnis Rohingya menjadi 

melarat, jaminan pendidikan dan pekerjaan terbatas karena tidak 

mempunyai kartu penduduk. Pada tahun 2013, pemerinah Myanmar 

membatasi etnis Rohingya hanya boleh mempunyai 2 anak dengan 

                                                             
14

Faine Greenwood, United Nations Dispatch: The 8 Strategies of Genoside Against 

Burma Rohingya, 27 Mei 2013, dalam https://www.undispatch.com. Diakses pada 10 September 

2018 

https://www.undispatch.com/
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alasan sebagai implementasi program keluarga berencana untuk 

mengatasi laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Kebijakan ini 

menjadikan Myanmar satiu-satunya negara di dunia yang menerapkan 

pembatasan jumlah anak hanya pada etnis dan warga beragama 

tertentu.
15

 

3) Terorganisir; genosida dilakukan secara terorganisir dimana pemerintah 

mengunakan militan untuk membersihkan etnis Rohingya dengan 

melakukan pembakaran rumah-rumah warga dan pengusiran paksa. 

Meskipun saat ini, adanya rencana untuk pembangunan kembali daerah-

daerah yang hancur dikarenakan kebakaran oleh Pemerintah Myanmar, 

akan tetapi hal ini masih menjadi kekhawatiran terkait prospek 

kembalinya 480.000 pengungsi etnis Rohingya dari Bangladesh dan 

kembali terjadinya pembersihan etnis.
16

 

4) Polarisasi; adalah pemisahan yang ekstrem antara suatu kelompok 

dengan kelompok lainnya. Propaganda pemisahan ini berupa pelarangan 

menikah, berinteraksi dan menyebarkan ujaran kebencian terhadap 

muslim Rohingya dengan menyebarkan famflet dan dokumen provokasi 

terkait etnis Rohingya. 

5) Persiapan; berupa pengidentifasian dan pemisahaan calon korban 

genosida berdasarkan etnis atau agama dengan membuat daftar orang-

orang yang akan dibunuh. Dalam langkah ini, biasaya calon korban 

akandikumpulkan di tempat yang kumuh, kamp konsentrasi, atau di 

wilayah miskin sumber daya agar mati kelaparan. Dalam hal ini etnis 

Rohingya dibatasi pergerakannya hanya dapat berkumpul di 

permukiman khusus Rohingya yang berada di wilayah Sittwe yang 

dimana sebelumnya etnis Rohingya hidup berdampingan dengan etnis 

Rakhine di Arakan. 

                                                             
15

Human Rights Watch, Burma: Revoke ”Two-Child Policy” for Rohingya: Coerced 

Birth Control Reflects Broader Persecution of Muslim Minority, 28 Mei 2013. 
16

Simon Lewis, Reuters: Government Will Take Over Burned Myanmar Land: Minister, 

27 September 2017, dalam https://reuters.com, diakses pada 20 September 2018 

https://reuters.com/
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6) Pemusnahan; ditujukan bagi pelaku genosida yakni miter Myanmar yang 

memusnahkan hama karena korban dianggap bukan manusia. Tim 

Pencari Fakta PBB tentang Myanmar (FFM) mengungkapkan bukti yang 

lebih memberatkan tentang kejahatan-kejahatan pasukan Myanmar 

terhadap Rohingya dan kelompok etnis minoritas di Myanmar bagian 

utara.Tentara Rohingya membunuh, menembak para pria, membantai 

anak-anak, memperkosa wanita, membakar, dan menjarah rumah, 

memaksa orang-orang ini menyeberangi sungai ke Bangladesh.
17

 

7) Penyangkalan; pelaku genosida menggali kuburan massal, membakar 

mayat-mayat, coba menutupi bukti dan mengintimidasi saksi mata. 

Mereka membantah telah melakukan kejahatan, malah menyalahkan 

para korban. 

Dalam kasus yang terjadi Myanmar, Mahkamah Pidana Internasional 

(ICC) memiliki yurisdiksi atas kejahatan kemanusiaan oleh Myanmar terhadap 

minoritas Rohingya. Putusan ICC dikeluarkan pada 6 September 2018 di Den 

Haag, Belanda. Putusan pengadilan tersebutmenyoroti  deportasi paksa Rohingya 

oleh Myanmar ke Bangladesh. Dalam putusannya, ICC menyatakan bahwa 

meskipun Myanmar bukan anggota mahkamah, namun Bangladesh merupakan 

anggota. Bangladesh menjadi objek deportasi lintas batas sehingga menjadi alasan 

yang cukup bagi ICC untuk memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut.
18

 

Adapun alasannya ialah bahwa unsur kejahatan tersebut ialah 

penyeberangan perbatasan yang terjadi di wilayah sebuah state party yakni di 

Bangladesh. Pengadilan juga dapat melaksanakan yurisdiksinya berkaitan dengan 

kejahatan lain yang ditetapkan dalam pasal 5 undang-undang, seperti kejahatan 

terhadap kemanusiaan, penganiayaan atas tindakan tidak manusiawi lainnya 

seperti pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap warga Muslim Rohingya. 

Sekitar 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari penindasan militer Myanmar 

                                                             
17

Sindo News, Vicktor Maulana, Amnesty Internasional: Laporan PBB Tambah Bukti 

Kekejaman Myanmar pada Etnis Rohingya, 28 Agustus 2018, dalam 

https://international.sindonews.com. Diakses pada 14 Desember 2017 
18

Toby Sterling, Reuters:International Criminal Court Says It Has Jurisdiction Over 

Alleged Crimes Against Rohingya, pada 6 September 2018, dalam https://www.reuters.com.  

https://international.sindonews.com/
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selama operasi militer. Sebagian besar dari mereka hingga kini masih tinggal di 

kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Hal inilah yang menyebabkan ahli hukum 

internasional dari Universitas Amsterdam, Kevin Jon Heller, menilai putusan ICC 

jadi kesempatan untuk jaksa untuk membuka penyelidikan tekait krisis 

Rohingya.
19

 

Sementara dalam sebuah forum di Hanoi, Vietnam, Daw Aung San Suu 

Kyi mengesampingkan tuduhan terkait militer negaranya yang telah melepaskan 

pembersihan etnis Rohingya dimana lebih dari 700.000 etnis Rohingya telah 

melarikan diri ke Bangladesh ditengah eksekusi, pemerkosaan, dan pembakaran di 

Provinsi Rakhine. Aung San Syu Kyi menganggap bahwa masyarakat 

internasional tidak fokus dalam melihat kekerasan yang dilakukan oleh militan 

Rohingya bersenjata terhadap kelompok anggota etnis dan agama lainnya di 

Rakhine agar terciptanya keadilan, bahkan jika hal tersebut membuat seluruh 

dunia tidak tertarik sekalipun.
20

 

Dalam kaitannya terhadap perlindungan mereka sebagai etnis digunakan 

ketentuan yang tercantum dalam Convention on the Prevantion and Punishment of 

the Crime of Genoside, Convention Against Discrimination in Education, 

International Covenant on Civil and Political Rights, Declaration on Race and 

Racial Prejudice, Convention on the Rights of the Child, Declaration on the 

Rights of Person Belonging to National or Ethic, dan Religious and Linguistic 

Minorities. Dalam instrumen-instrumen tersebut, kelompok etnis mendapatkan 

perlindungan terhadap genosida, penyiksaan dan perlakuan buruk, hak atas 

pendidikan, memajukan identitas, dan sebagainya.
21

 

                                                             
19

Ibid, Toby Sterling, Reuters:International Criminal Court Says It Has Jurisdiction 

Over Alleged Crimes Against Rohingya, pada 6 September 2018, dalam https://www.reuters.com. 

Diakses pda 13 September 2018. 
20

Hanah Beech, Rohingya Crisis „‟Could Have Been handled Better‟‟ Aung San Suu Kyi 

Says, pada 13 September 2018, dalam www.nytime.com,diakses pada16 September 2018 
21
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Etnis RohingyaNtidak diakui kewarganegaraannya oleh Pemerintah 

Myanmar dengan dikeluarkannya Burma Citizenship Law 1982 yang dalam Pasal 

3 Burma Citizenship Law 1982 dinyatakan:
22

 

Nationals such as Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or 

Shan and ethnic groups as have settled in any of territories inclueded within the 

state as their permanent home from a period anterior to 1185 B.C., 1823 A.D. are 

Burma citizens. 

Berdasarkan pasal ini, etnis Rohingya sebenrnya memiliki 

kewarganegaraan Myanmar, tetapi dalam pasal 4 dinyatakan bahwa: “The Council 

of State may decide wheter any ethnic group is national or not” sehingga sesuai 

dengan ketentuan tersebut etnis Rohingya kehilangan kewarganegaraannya. 

Burma Citizenship Law 1982 tidak pernah memberikan batasan atau kriteria suatu 

etnis tidak mendapat pengakuan oleh dewan. Sehingga jika alasan Myanmar tidak 

mau mengakui etnis Rohingya karena menganggap etnis Rohingya berkebangsaan 

Bangladesh. Maka alasan ini sangat diskriminatif dan bertentangan dengan hukum 

internasional.  

Adapun untuk menentukan kewarganegaraan Myanmar menganut asas Ius 

Sanguinis, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 Burma Citizenship Law 1982 yang 

menyatakan:“Every national and every person born of parents, both of whom are 

nationals are citizens by birth”. Sehingga anak-anak yang lahir dari orangtua etnis 

Rohingya baik di Myanmar maupun di luar Myanmar tidak memiliki 

kewarganegaraan Myanmar. Pemerintah Bangladesh pun tidak mau mengakui 

etnis Rohingya sebagai warga negaranya karena etnis Rohingya secara teritorial 

berada di wilayah Myanmar. 

Berdasarkanthe Citizenship Act No.II article 7 about Persons Migrating 

From The Territories of Bangladesh
23

dapat diketahui bahwa negara Bangladesh 

menganut asas Ius Solidalam memberikan kewarganegaraannya. Sehingga etnis 

                                                             
22

  Burma Citizenship, 1982. Terdapat dalam http://eudo-citizenship.eu. Diakses pada 17 

Februari 2018 
23

The Citizenship Act, 1951 (Act No.II of 1951), An Act to Provide for Bangladesh 

Citizenship, article 7 Persons Migrating From the Territories of Bangladesh, 2010, dalam 

http://bdlaws.minlaw.gov.bd, diakses pada 18 September 2018. 
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Rohingya yang sudah tinggal di Myanmar sejak abad ke tujuh masehi tidak 

mendapatkan keawerganegaraan Bangladesh. Oleh karenanya, etnis Rohingya 

tidak memiliki kewarganegaraan dari negara Myanmar maupun Bangladesh.  

Melihat dari perspektif Hukum Internasional, Myanmar akan mendapatkan 

stereotype negatif jika permasalahan internal Myanmar tidak dapat terselesaikan 

dengan cepat dan tepat. Sebagaimana hal ini sesuai dengan Pengadilan Ad Hoc 

Internasional melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, jika kasus tersebut 

berlangsung dalam konflik yang tak berujung, menjadikan stabilitas keamanan 

regional dan internasional terganggu serta negara Myanmar tidak memiliki 

kredibilitas dalam menangani permasalahan di negaranya sendiri dengan 

menciptakan peradilan yang objektif, maka kasus Myanmar akan dapat dibawa 

menuju peradilan ICC. 

Adapun krisis Myanmar sulit dibawa ke ICC dikarenakan Myanmar bukan 

negara yang meratifikasi Statuta Roma sehingga kasus ini terbilang sulit untuk 

diselesaikan. ICC memberikan kesempatan kepada peradilan nasional Myanmar 

untuk mengadili pelaku. Dengan tidak meratifikasi berarti Myanmar bukan negara 

pihak dalam Statuta Roma 1998 sehingga dalam pandangannya, warga Myanmar 

tidak akan dapat disentuh ICC seandainya melakukan pelanggaran kejahatan 

internasional yang menjadi yurisdiski ICC.  

Berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC memiliki  yurisdiksi terhadap warga 

negara yang berasal dari non state parties dalam kondisi-kondisi sebagai 

berikut:
24

 

1. Dalam kasus yang  diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC 

2. Dalam kasus warga negara dari non state parties melakukan kejahatan 

di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau negara yang 

sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut. 

3. Dalam kasus negara non state parties sudah menyetujui untuk 

melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu. 

                                                             
24

 Sefriani, Jurnal Hukum No.2 Vol:Yuridiksi ICC terhadap Negara non Anggota  

Statuta Roma 1998, 14 April 2007, hlm.324, dalam https://jurnal.uii.ac.id, diakses pada 19 April 

2018 

https://jurnal.uii.ac.id/


12 
 

 
 

Berkaitan dengan yurisdiksi atau kewenangan mengadili, ICC dibatasi 

oleh beberapa hal:
25

 

1. Berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili atau personal jurisdiction 

(rationae personae),  ICC hanya dapat mengadili individu(natural 

person). Pelaku kejahatan dalam yurisiksi ICC harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu (individual 

responsibility), termasuk pejabat pemerintahan, komandan, baik militer 

muapun sipil 

2. Berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkupnya atau 

material jurisdictionmaka yurisdiksi  ICC adalah pada  kejahatan-

kejahatan yang merupakan kejahatan paling serius (the most serious 

crime) dalam pandangan masyarakat internasional yang diatur dalam 

Pasal 5-8 Statuta Roma 1998. Kejahatan-kejahatan dimaksud 

adalahsebagai berikut: 

a. the crime of genocide 

b. crimes against humanity 

c. war crimes 

d. the crime of agression 

3. Berdasarkan waktunya atau temporal jurisdiction, ICC hanyamemiliki 

yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta 

Roma, yaitu 1 Juli 2002. Bilamana suatu negara menjadi pihak setelah 

berlakunya Statuta, maka ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap 

kejahatan yang dilakukan setelah Statuta berlaku terhadap negara 

tersebut. kecuali jika negara tersebut membuat deklarasi sebagaimana 

disyaratkan dalam Pasal 12 paragraf 3 Statuta Roma. 

4. Berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan atau territorial 

jurisdiction, maka ICC dapat mengadili kasus-kasus yang diserahkan 

oleh negara peserta yang wilayahnya menjadi tempat dilakukannya 

kejahatan internasional. Termasuk dalam pengertian ini adalah negara 

                                                             
25
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dimana kapal atau pesawat didaftarkan jika kejahatan dilakukan di atas 

kapal atau pesawat negara peserta. Di samping itu yurisdiksi ICC juga 

berlaku  dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi 

ICC berdasarkan deklarasi ad hoc. 

Sehingga hal ini berarti negara pihak Statuta Roma 1998 memiliki 

yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah atau 

teritorialnya. Sebagaimana berlaku terhadap pelaku kejahatan dari negara 

manapun baik negara pihak Statuta Roma maupun bukan (non state parties). 

Apabila kejahatan yang dilakukan masuk kategori International Crimemaka 

berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum internasional semua 

negara termasuk di dalamnya pengadilan internasional memiliki yurisdiksi 

terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas pelaku maupun tempat 

dilakukannya kejahatan tersebut, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan 

hukum internasional.Meskipun suatu negara bukan negara peserta Statuta Roma 

namun ICC dapat memiliki yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan yang berasal 

dari negara tersebut bilamana kejahatan dilakukan di wilayah negara peserta 

Statuta dan negara tersebut menyerahkan kasus itu  pada ICC.  

Di samping negara peserta, ICC juga dapat melaksanakan yurisdikinya 

terhadap kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan dalam rangka BAB VII 

Piagam Dewan Keamanan. Namun demikian berkaitan dengan Dewan 

Keamanan ini, ternyata Statuta memberikan kewenangan pada DewanKeamanan 

untuk meminta ICC menunda pelaksanaan yurisdiksinya. Hal ini dapat 

disimpulkan dari apa yang ditetapkan oleh Pasal 16 Statuta: “...No investigation 

or prosecution may be commenced or proceeded with under this Statute for a 

period of 12 months after the Security Council, in a resolution adopted under 

Chapter VII of the Charter of the United Nations, has requested the Court to that 

effect; that request may be renewed by the Council under the same conditions.” 

Pasal 16 tersebut merupakan hasil kompromi dari negara-negara pembentuk 
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Statuta. Pasal ini dinilai banyak pihak merupakan pasal yang sangat sensitif dan 

berbahaya bagi pelaksanaan fungsi ICC.
26

 

Adapun melihat dari perspektif pemerintahanMyanmar yang junta militer 

sudah bertransisi kearah pemerintahan sipil yang demokratis, namun dengan 

adanya pasukan keamanan Myanmar menimbulkan ancaman eksistensial 

terhadap etnis minoritas Rohingya. Hal ini diperkuat dengan adanya Burma 

Citizenship 1982 dengan kebijakan yang tidak mengakui adanya etnis Rohingya 

sebagai Warga Negara Myanmar. Selain itu, dengan adanya prinsip non 

intervensi menjadikan kekuatan Myanmar untuk membatasi gerak badan 

penyidik PBB, organisasi kemanusiaan dan juga media informatif sehingga 

menghambat upaya untuk menyelidiki pelanggaran HAM dan juga memberikan 

bantuan kemanusiaan. Hal inilah yang membuat Pemerintah Myanmar secara 

nyata gagal dalam menegakkan tanggungjawab atas tindakan kejahatan 

kemanusiaan dan juga genosida.
27

 

Hal tersebut menimbulkan ketimpangan diantara pihak ICC sebagai 

lembaga penegak HAM dunia dan juga perspektif Myanmar dalam 

mempertahankan stabilitas negaranya agar masyarakat internasional tidak 

mengintervensi permasalahan internal yang ada di Myanmar, maka sesuai 

dengan konsep Peranan Nasional dalam Internal Development Myanmar yang 

tidak dapat mnciptakan adanya human security di negaranya akan berimbas 

kepada national security yang juga akan mempengaruhi citra Myanmar terhadap 

dunia internasional.  

Yuridiksi ICC pada dasarnya untuk melakukan pemeriksaan kasus, 

menerapkan hukum, dan mengambil suatu keputusan kepada negara-negara yang 

meratifikasi Statuta Roma. Putusan ICC terkait yuridiksi tindakan pemaksaan 

yang mendasari dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar, meskipun 

Myanmar bukanlah negara yang meratifikasi Statuta Roma, namun yuridiksi 
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Opcit.Sefriani,hlm.321-322 
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Global Centre For Responsibility To Protect, Myanmar: Atrocities Commited Against 

The Rohingya Minority In Myanmar May Constitute Genoside Under International Law, pada 15 

September 2018, dalam www.globalr2p.org, diakses pada tanggal 18 September 2018 
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ICC ditegaskan sebagai elemen penindak kejahatan yang terjadi di wilayah 

Negara bagian yang meratifikasi Statuta Roma yakni Bangladesh.
28

 

Krisis yang terjadi di Myanmar menarik perhatian masyarakat Indonesia 

dalam memberikan kontribusi. Kontribusi Indonesia dalam menciptakan 

ekosistem perdamaian, stabilitas dan juga kesejahteraan di kawasan menjadi 

landasan bagi upaya Indonesia mendorong terciptanya ekosistem yang sama di 

tingkat global.
29

Pada tanggal 4 September 2017, Menteri Luar Negeri Republik 

Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan State 

ConcellorMyanmar Daw Aung San Suu Kyi yangmana Indonesia pada saat itu 

mengusulkan Formula 4+1, yakni empat elemen utama yang harus dilakukan 

agar krisis keamanan dan kemanusian di Rakhine State tidak semakin 

memburuk, Plus satu elemen pelaksanaan segera rekomendasi Laporan Komisi 

Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan. Empat elemen 

utama yang diusulkan Indonesia adalah (i) mengembalikan stabilitas dan 

keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan 

kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, 

tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses 

untuk bantuan kemanusiaan.
30

 

Pertemuan tersebut menghasilkan dua pencapaian. Pertama, perhatian 

besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan 

adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera mengatasi krisis kemanusiaan 

tersebut. Selain itu juga, Indonesia telah mendapatkan akses dalam mekanisme 

penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin oleh Pemerintah Myanmar 

dengan melibatkan International Committee of the Red Cross (ICRC). 

Adapun pada level regional, ASEAN juga turut memberikan 

kontribusinya dengan membentuk ASEAN Intergovernmental Commission oh 

                                                             
28

The Daily Star, ASEAN MPs Welcome Decision Granting ICC Jurisdiction Over 

Crimes Against Rohingya, pada 8 September 2018, dalam https://www.thedaiystar.net, diakses 

pada  17 September 2018 
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 Kementerian Luar Negeri, Direktorat Diplomasi Publik: Tabloid Diplomasi, No.109  

Tahun X, 15 September – 14 oktober 2017 
30
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Human Rights (AICHR) yang diresmikan oleh para leaders pada KTT ASEAN 

ke-15 yang diselenggarakan di Thailand pada tanggal 23 Oktober 2009. AICHR 

merupakan lembaga HAM yang bersifat menyeluruh dan bertanggungjawab 

untuk pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN.
31

 

Sebagaimana mandat yang diberikan kepada AICHR melalui Terms of 

Reference (TOR), maka secara garis besar ada dua tugas utama AICHR dalam 

menegakkan HAM, yakni fungsi promosi dan proteksi. Namun hanya fungsi 

promosi yang yang bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan, fungsi proteksi 

kurang maksimal karena adanya keterbatasan daripada mandat yang diberikan 

dalam TOR AICHR. Dalam hal ini, prinsip non intervensi juga memberikan 

pengaruh kurangnya tekanan yang mampu diberikan AICHR terhadap negara-

negara untuk menegakkan HAM dinegaranya.
32

 

Namun, sejauh ini kontribusi ASEAN dalam krisis Rakhine States, 

terlihat dari ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA 

Centre) dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap salah satu anggota 

ASEAN yakni Myanmar di Rakhine States yang serah terima zntuan 

kemanusiaan AHA Centre untuk Rakhine State telah dilaksankan mulai pada 14 

Oktober 2017 di kantor RRD, Yangoon, Myanmar. Bantuan tersebut diserahkan 

dari Direktur Eksklusif AHA Centre, Adelina Kamal kepada Menteri 

Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar, Dr.Win Myat Aye.
33

 

Selain itu, pembentukkan Tim ERAT (Emergency Rapid Asssesment 

Team) yang dikirim ke Nay Pyi Taw dari tanggal 15-31 Januari 2018 untuk 

membantu Emergency Operations Centre (EOC) dari RRD terutama dalam hal 

analisis data dan penulisan laporan. Tim ERAT berkesempatan pergi ke Sittwe 

                                                             
31

 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Direktorat Jenderal  

Kerja Sama ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN: ASEAN Selayang Pandang, 2017 

Edisi ke-22, hlm.29 
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 Guntur Manaseh Sumule, Peran ASEAN Intergovernmental Commision on Human  

Rights(AICHR) dalam Penegakkan HAM ASEAN, 2016, terdapat dalamhttps://core.ac.uk, diakses 

pada 1 April 20118 
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dan Northern Rakhine pada tanggal 26-27 Januari 2018 untuk memonitor 

pendistribusian barang bantuan dari ASEAN. Berdasarkan informasi dari RRD 

Myanmar, persentase distribusi barang bantuan dari gudang logistik tanggap 

bencana ASEAN di Subang, Malaysia sebagai first batch adalah sebagai berikut: 

peralatan dapur (65%), perlengkapan kebersihan pribadi (82%) dan peralatan 

untuk keluarga (49%). Berdasarkan kunjungan lapangan ke Rakhine State, 

ASEAN-ERAT mengobservasi bahwa barang bantuan lainnya masih berada di 

gudang logistik di Switte. Sekitar 84% tenda keluarga telah dikirim ke Nothern 

Rakhine untuk mendukung program repatriasi.
34

 

Melihat krisis yang terjadi di Myanmar, UNHCR sebagai badan 

pengungsi PBB mendistribusikan 200.000 item pakaian untuk membantu 

pengungsi Rohingya yang baru tiba di Bangladesh. UNHCR juga telah bekerja 

untuk meningkatkan kualitas tempat penampungan di kamp-kamp dan 

menyediakan dukungan teknis untuk konstruksi dan drainase. Bantuan ini terus 

ditingkatkan dan lebih baik. UNHCR mengorganisir 17 penerbangan yang 

membawa lebih dari 2.100 metrik ton barang bantuan senilai lebih dari USD 9 

Juta. Bantuan tambahan dikirimkan melalui jalur laut dalam tiga pengiriman 

terpisah. Sementara itu, UNHCR mengubah sebagian pusat transit di 

Kutopalongmenjadi fasilitas perawatan dan isolasi. Pusat ini menampung 375 

pasien yang ditangtani oleh Medecins Sans Frontieres. Selain itu juga, INHCR 

mendukung kampanye vaksinisasi difteri oleh otoritas kesehatan Bangladesh 

untuk semua anak dibawah 6 tahun bekerjasama dengan WHO dan UNICEF 

dengan disediakannya antibiotik untuk 8.000 orang dan melatih sukarelawan 

pengungsi untuk menyebarkan informasi tentang penyakit difteri, mendeteksi 

gejala, serta mengarahkan pasien ke fasilitas kesehatan.
35

 

Organisasi Kerjasama Islam(OKI)juga tegerak melakukan kontribusi 

dalam membantu etnis Rohingya di Myanmar sebagaimana etnis Rohingya 

merupakan mayoritas muslim. OKI mengkritik Myanmar dalam menangani 
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 UNHCR, UNHCR Distributes Aid To Rohingya Refugees Ahead Of Bangladesh  

Winter, 15 Desember 2017, dalam www.unhcr.org, diakses pada 6 April 2018 

http://www.unhcr.org/


18 
 

 
 

masalah Rohingya pada pertemuan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 

tanggal 19 Januari 2017. Kecaman OKI atas kekerasan terhadap Rohingya 

kembali ditegaskan dalam laporan Kantor Komisioner Tinggi HAM untuk PBB 

pada 3 Februari 2017.
36

 

Ada dua hasil rapat daripada konferensi tersebut ialah resolusi mengenai 

situasi kelompok minoritas Rohingya di Myanmar yang antara lain meminta 

negara anggota OKI untuk memberikan bantuan kemanusiaan  dan meminta 

pemerintah Myanmar untuk membuka akses bagi pemberian bantuan 

kemanusiaan dan final communique yang antara lain meminta perwakilan OKI 

di New York, Jenewa dan Brussels secara periodik melakukan review terhadap 

perkembangan di Myanmar. 

Adapun seperti yang telah diatur oleh Statuta Roma, International 

Criminal Court (ICC) memiliki kompetensi untuk menangani empat kejahatan 

HAM berat. Yurisdiksi Pengadilan Internasional melingkupi Genosida, Kejahatan 

Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Agresi. Pengaduan maupun 

permintaan untuk menyelidiki sebuah kasus yang dianggap memenuhi unsur-

unsur dari keempat kejahatan HAM tersebut yang dapat diajukan oleh :  

1. Korban yang mengalami  

2. Orang yang bertindak atas persetujuan korban atau orang yang bertindak atas 

nama korban 

Sehingga dapat dikatakan jika korban sendiri tidak dapat mengajukan 

permintaan untuk penyelidikan kasus tersebut kepada ICC, maka pengacara 

maupun pihak-pihak lain yang dianggap memiliki kemampuan untuk itu dapat 

bertindak dengan persetujuan dari korban untuk mengajukan kepada ICC. 

Adapun Pengadilan ad hoc internasional melalui resolusi Dewan Keamanan 

PBB ini dapat dijalankan di suatu negara dengan tiga syarat, yaitu: 

1. kasus kejahatan tersebut berlangsung dalam suatu konflik yang berlarut-larut;  
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2. kejahatan yang dilakukan dapat mengancam perdamaian inter-nasional 

ataupun regional;  

3. pemerintah negara yang bersangkutan tidak berdaya dan tidak sanggup 

rnenciptakan proses peradilan yang objektif. 

Tata cara yang diatur dalam Rules of Process and Evidence untuk 

pengajuan penyelidikan ICC terhadap suatu kasus dimulai dengan pengajuan 

permohonan tertulis dari korban maupun orang atau badan yang bergerak atas 

persetujuan korban kepada panitera ICC. Panitera kemudian meneruskannya 

kepada dewan yang terkait serta memberikan salinan permohonan tersebut kepaja 

jaksa penuntut dan badan pertahanan ICC, yang kemudian berhak menjawab 

dalam waktu yang ditentukan oleh dewan. Jika terdapat sejumlah permohonan, 

dewan dapat mempertimbangkan  permohonan tersebut sedemikian rupa sehingga 

dapat dipastikan efektivitas proses dan mengeluarkan keputusan.
37

 

Peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka 

kejahatan internasional dapat dikategorikan dalam dua bentuk: 

1. Bentuk pertama adalah pengadilan internasional yang bersifat ad hoc atau 

sementara, yang berarti setelah selesai mengadili peradilan ini dilikuidasi atau 

dibubarkan. Bentuk peradilan ad hoc dalam praktik dibentuk melalui dua cara. 

Pertama, dibentuk negara-negara berdasarkan suatu perjanjian internasional. 

Ini terjadi pasca-Perang Dunia II ketika dibentuk International Military 

Tribunal (IMT) yang berkedudukan di Nuremburg dan Tokyo. IMT pada 

waktu itu bertugas mengadili penjahat perang Jepang dan Jerman. 

2. Bentuk kedua adalah pengadilan internasional yang permanen atau  ad hoc 

yang mana pengadilan ini dibentuk lewat resolusi Dewan Keamanan PBB. 

Bentuk ini hingga saat ini ada dua. Pertama, International Criminal Tribunal 

for Former Yugoslavia (ICTY), dan kedua, International Criminal Tribunal 

for Rwanda (ICTR).
38
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Bentuk peradilan internasional kedua adalah peradilan yang bersifat 

permanen, yaitu International Criminal Court (ICC) atau disebut Mahkamah 

Pidana Internasional ICC yang didirikan berdasarkan sebuah perjanjian 

internasional pada tahun 1998, yang dikenal dengan nama Statuta Roma, yang 

telah diratifikasi oleh 123 negara dan secara otomatis statuta ini telah berlaku.
39

 

Mahkamah ini akan menjadi lembaga pengadilan internasional permanen yang 

tidak dibatasi oleh masalah waktu dan tempat. Namun, ICC hanya berlaku bagi 

negara-negara yang telah meratifikasi. Ini artinya Mahkamah ini dapat bekerja 

terhadap sebuah kejahatan jika negara tersebut sudah meratifikasi statuta Roma. 

Jika satu negara telah meratifikasinya maka dengan otomatis, negara tersebut 

mengakui jurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. 

Mahkamah Pidana Internasional mempunyai wewenang untuk menangani 

beberapa jenis kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap 

kemanusiaan, kejahatan agresi, dan kejahatan perang. Dengan adanya pengadilan 

terhadap pelanggaran HAMberat ini maka para pelaku pelanggaran berat 

HAMtidak lagi bisa lepas dari tanggung jawab. Apabila pengadilan nasional tidak 

mampu mengadilinya maka masyarakat internasional dapat meminta 

pertanggungjawaban melalui Pengadilan Internasional. 

ICC dapat melaksanakan kewenangannya atas suatu kasus jika negara 

yang mempunyai yuridiksi atas kasus, sungguh-sungguh tidak mau (unwilling) 

atau tidak mampu (unable) untuk melakukan penyidikan atau penuntutan. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 17 Statuta Roma 1998, indikator mengenai 

unwilling atau unablepada dasarnya berlaku pada negara yang telah meratifikasi. 

Bagi negara yang belum meratifikasi seperti Myanmar, maka dasar agar ICC 

dapat melaksanakan kewenangannya dapat dilihat dalam Pasal 12 Statuta Roma 

1998 yang menjelaskan apabila suatu pelanggaran terjadi pada negara yang bukan 
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pihak peratifikasi statuta, maka harus mengajukan pernyataan yang diajukan ke 

kantor Panitera bahwa Negara tersebut menerima pelaksanaan yuridiksi ICC.
40

 

Dalam kasus etnis Rohingya, Myanmar melakukan kesengajaan untuk 

menunda atau berniat tidak menyelesaikan kasus tersebut dikarenakan pada 

dasarnya etnis Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya sesuai dengan 

berlakunya Burma Citizenship Law 1948. Hal ini menjadi konsiderasi penulis 

karena tidak adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera mengatasi 

permasalahan yang ada di Myanmar sesuai hasil pertemuan Menteri Luar Negeri 

Republik Indonesia dengan Myanmar. Selain itu, Myanmar juga cenderung tidak 

dapat melaksanakan sendiri proses persidangan dikarenakan kasus etnis Rohingya 

bukanlah menjadi agenda utama yang harus diselesaikan oleh Myanmar. 

Pemerintah Myanmar akan cenderung untuk menyelesaikan permasalahan yang 

akan mengedepankan warga negaranya terlebih dahulu. Sebagaimana fungsi dari 

ICC dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Myanmar, maka hal ini 

sesuai dengan indikator  unwilling dan unable. 

Adapun upaya selanjutnya yang hendak akan dilakukan oleh ICC 

mengenai penegakkan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM di Myanmar 

ialah dengan membentuk International Criminal Tribunal for Myanmar (ICTM). 

Dengan adanya ICTM ini, maka terbukalah untuk membentuk Pengadilan HAM 

untuk Myanmar yang akanmengadili orang yang bertanggung jawab atas 

terjadinya pelanggaran HAM di Myanmar dengan yuridiksi genosida dan 

kejahatan kemanusiaan. 

Adapun dalam prinsip solusi alternatif, ialah dimana diberikan solusi tepat 

guna dalam menempuh penyelesaian kasus etnis Rohingya di Myanmar dalam 

perspektif hukum internasional. Melihat dari perkembangan kasus Myanmar, 

maka hal pertama yang harus ditempuh oleh Myanmar ialah dengan mengupas 

internal development yang bertujuan unruk menghentikan kekerasan dan 

diskiminasi terhadap etnis Rohingya. Dengan begitu, permasalahan yang ada di 
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Myanmar jika berada dalam kondisi yang kembali stabil akan mempermudah 

untuk penanganan kasus di Myanmar. 

Terkait Formula 4+1 dari pada hasil diplomasi Indonesia terhadap 

Myanmar mendapatkan usulan elemen utama yakni diantaranya adalah 

mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak 

menggunakan kekerasan,perlindungan kepada semua orang yang berada di 

Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka 

akses untuk bantuan kemanusiaanRakhine States juga menjadi solusi alteratif 

dalam menciptakan Myanmar agar bisa berfokus terhadap penanganan kasus 

internal di negaranya dan juga mengembalikan persepsi masyarakat internasional 

untuk lebih bijak dalam menjustifikasi suatu permasalahan sehingga tidak hanya 

terfokus dalam melihat satu sudut pandang. 

 Adapun kompatibilitas ICC yang tidak memiliki hak untuk mengadili 

Myanmar, akan tetapi karena adanya ketentuan mengadili lintas batas negara yang 

meratifikasinya seperti Bangladesh, hal ini dapat menjadi solusi alternatif dalam 

penyelesaian kasus Rohingya di Myanmar yakni mekanisme Dewan Keamanan 

PBB (Charter Based Mechanism) dengan melakukan Complaint Procedure yang 

akan menjadi pintu pembuka bagi individu maupun organisasi selaku subjek 

hukum untuk melaporkan dewan mengenai pelanggaran HAM berat, dan 

kemudian barulah dilanjutkan dengan mekanisme Special Procedure berupa 

pencarian fakta-fakta hukum dalam bentuk investigasi yang dilakukan para ahli 

independen dengan mandat dari dewan HAM PBB. Hal ini sesuai dengan hasil 

KTT Dunia Resolusi 60/1 September 2005 diantara lain ialah untuk memperkuat 

mekanisme HAM PBB.
41

 

 

Simpulan 

Pemerintah junta militer Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya 

termasuk dalam etnis Bengali sehingga pemerintah junta militer Myanmar tidak 

mengakui mereka sebagai salah satu etnis Myanmar yang sesuai dengan 
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diberlakukannya Burma Citizenship Law 1982 sehingga membuat etnis Rohingya 

kehilangan kewarganegaraannya.Selain itu, dengan adanya faktor negara lemah, 

letak geografis etnis, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta munculnya faktor 

pemicu konflik membuat krisis di Myanmar menjadi kompleks. 

Keberadaan etnis Rohingya membuat junta militer Myanmar melakukan 

berbagai aksi untuk mengusir etnis Rohingya dari tanah leluhurnya, sehingga 

sebagian besar masyarakat Rohingya mengungsi ke negara lain. Sedangkan bagi 

mereka yang tetap tinggal di Myanmar masih mengalami pelanggaran HAM. 

Adapun pelanggaran yang dilakukan  terhadap etnis Rohingya antara lain tidak 

diberikannya izin usaha, pengenaan pajak yang tinggi bagi etnis Rohingya, untuk 

keluar dari desa diperlukan izin dari otoritas lokal, etnis Rohingya yang ada yang 

berada di Rakhine State dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi dan dijadikan 

sebagai pekerja paksa, tidak diizinkan untuk meneruskan pendidikan ke 

universitas yang ada di Myanmar maupun keluar Myanmar, sulitnya mendapatkan 

izin nikah, dan pemerkosaan terhadap wanita Rohingya yang dilakukan oleh 

tentara Myanmar. 

Pemerintah Myanmar melakukan kesengajaan untuk menunda atau berniat 

tidak menyelesaikan kasus tersebut dikarenakan pada dasarnya etnis Rohingya 

tidak diakui kewarganegaraannya sesuai dengan berlakunya Burma Citizenship 

Law 1948. Selain itu, Myanmar juga cenderung tidak dapat melaksanakan sendiri 

proses persidangan dikarenakan kasus etnis Rohingya bukanlah menjadi agenda 

utama yang harus diselesaikan oleh Myanmar. Pemerintah Myanmar akan 

cenderung untuk menyelesaikan permasalahan yang akan mengedepankan warga 

negaranya terlebih dahulu. Sebagaimana fungsi dari ICC dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada di Myanmar, maka hal ini sesuai dengan indicator 

unwilling dan unable. 

Saran 

1. Dalam ICC dikenal Mahkamah Pidana Internasional yang dapat menyeret 

pelaku pelanggar HAM di Myanmar. Proses di Mahkamah Pidana 
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Internasional dapat dilakukan apabila terbukti bahwa Pemeritah Myanmar 

tidak mau dan tidak mampu mengadili kejahatan genosida melalui 

instrumen pengadilan yang ada di Myanmar. Adapun syaratnya ialah 

Dewan Keamanan PBB harus menggelar sidang dan membentuk resolusi 

yang memberikan kewenangan untuk membentuk suatu Mahkamah 

Pidana Internasional ad hoc atau International Criminal Tribunal for 

Myanmar (ICTM). 

2. Dengan adanya tekat kuat dari berbagai aktor negara dan tujuan 

masyarakat internasional untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan 

keamanan dunia, maka penyelesaian kasus di Myanmar dapat 

terselesaikan. Hal ini juga berpengaruh dari berbagai bantuan 

internasional yang terdiri dari organisasi regional maupun internasional 

sehingga dapat menjadi tolak ukur solidaritas untuk mencapai suatu 

keadilan hukum internasional. 
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