
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hak asasi manusia adalah hak yang mendasar dan melekat dalam diri manusia. 

Hak asasi manusia bersifat universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa 

membedakan bangsa, ras, agama, atau jender. Hak-hak ini berasal dari harkat dan 

martabat yang melekat pada manusia yang bersifat fundamental agar manusia 

dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya1.  

Masalah hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian 

penting dari demokrasi. Dengan meluasnya konsep globalisasi, masalah hak asasi 

manusia menjadi isu yang hangat dibicarakan dihampir semua belahan dunia. Hak 

asasi manusia sebenarnya sudah dari dulu dikenal, tetapi yang paling banyak 

sumber tertulisnya-dengan demikian lebih terkenal-ialah negara-negara barat 2 , 

oleh sebab itu negara-negara barat memberikan perhatian lebih terhadap isu hak 

asasi manusia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sedangkan di negara 

dunia ketiga, hak-hak tertentu telah dikenal melalui kebudayaan setempat namun 

belum secara eksplisit dirumuskan seperti negara di barat. 

 Cikal bakal konsep hak asasi manusia terdapat dalam karangan beberapa 

filsuf abad ke-17, antara lain John Locke (1632-1704) yang merumuskan 

beberapa hak alam (natural rights) yang dimiliki manusia secara alamiah. Konsep 
 

1 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 
212 
2 Ibid, hlm 211 
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ini bangkit kembali seusai Perang Dunia II dengan dicanangkannya Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada 

tahun 1948 oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB3, ide ini berakar dari 

Komisi Hak Asasi Manusia (Commission of human Rights) yang didirikan PBB 

pada tahun 1946. Hak asasi manusia mulai menuai banyak pertanyaan ketika di 

implementasikan di negara-negara yang pemerintahan dan hukumnya diatur oleh 

aturan agama. Menurut negara-negara yang rasa agamisnya kuat, hak asasi 

dianggap tidak dapat dipisahkan dari agama dan budaya suatu negara. Selain 

agama, faktor kebudayaan dalam suatu negara juga berpengaruh terhadap 

penerapan HAM. Negara-negara di Asia dan Afrika masih memiliki kebudayaan 

yang kental, mereka masih memiliki tradisi-tradisi yang kuat, sehingga hak asasi 

manusia juga dianggap perlu melihat nilai relativitas dari moral-moral diwilayah 

atau negara tertentu.  

 Maka di negara-negara seperti Afrika dan Asia timbul beberapa piagam 

regional seperti African Charter on Human and Peoples’ Rights (1981). Disusul 

dengan Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990), yang merupakan 

hasil diskusi Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan Bangkok Declaration, hasil 

dari Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights 

(1993)4.  

 

 
 

3 Ibid 
4 Ibid, hlm 213 
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 Saat penelitian ini dibuat, hak asasi manusia semakin mendapatkan 

perhatian baik dari negara-negara barat maupun negara-negara non-barat. Karena 

terlalu peduli terhadap penegakkan hak asasi manusia, negara barat berpendapat 

bahwa intervensi suatu negara terhadap negara lainnya dibenarkan dengan alasan 

kemanusiaan. Hal tersebut memperjelas bahwa hak asasi manusia merupakan hal 

yang sangat mendasar dan melekat dalam diri manusia dan tidak boleh ada yang 

merebut hak tersebut dari setiap manusia.  

 Negara-negara di Asia juga tidak mau ketinggalan dalam pembahasan hak 

asasi manusia, seperti yang telah disebutkan tadi bahwa negara-negara Asia 

memiliki piagam regional yang merupakan bentuk terhadap pembelaan dan 

pelindungan terhadap hak asasi manusia yaitu Bangkok Declaration, hasil dari 

Regional Meeting for Asia of the World Conference on Human Rights (1993). Di 

Asia sendiri terdapat organisasi regional yang turut mengatur mengenai hak asasi 

manusia dikawasan tersebut, salah satu organisasi tersebut adalah ASEAN. 

Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi 

Bangkok yaitu; Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan 

perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara; Memelihara perdamaian 

dan stabilitas regional dengan menaati keadilan, tata hukum dalam antara bangsa-

bangsa Asia Tenggara serta berpegang teguh pada azas-azas Piagam PBB; 

Memajukan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam kepentingan 

bersama di dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, dan administrasi; Saling 

memberikan bantuan dalan fasilitas latihan dan penelitian; Bekerjasama secara 
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efektif untuk mencapai daya guna yang lebih besar dari bidang-bidang pertanian, 

industri dan persoalan perdagangan; Memajukan studi tentang Asia Tenggara; dan 

Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional 

dan regional yang bertujuan sama5. 

ASEAN merupakan organisasi kawasan Asia Tenggara yang memegang peran 

penting, khususnya dalam menjaga stabilitas kawasan, baik stabilitas dalam 

bidang ekonomi maupun keamanan. Sebagai organisasi internasional yang 

memiliki peran penting, ASEAN wajib untuk memperhatikan segala fenomena 

yang terjadi dan melibatkan negara-negara anggotanya. ASEAN merupakan 

wadah dalam pencapaian dari kepentingan-kepentingan negara anggota yang 

terangkum pada tujuan ASEAN dalam Deklarasi Bangkok tersebut.  

Seperti salah satu tujuan dari ASEAN yaitu ‘Memelihara perdamaian dan 

stabilitas regional dengan menaati keadilan, tata hukum dalam antara bangsa-

bangsa Asia Tenggara serta berpegang teguh pada azas-azas Piagam PBB’, 

terjadinya konflik pada salah satu negara anggota ASEAN merupakan tantangan 

bagi ASEAN sendiri karena ketidakstabilan yang dialami suatu negara anggota 

dapat sangat mempengaruhi kestabilan kawasan Asia Tenggara bahkan dapat juga 

mempengaruhi kestabilan negara diluar kawasan Asia Tenggara tersebut.  

Salah satu ancaman bagi kestabilan kawasan adalah konflik domestik yang 

berujung pada pelanggaran HAM di Myanmar. Sebagai salah satu negara anggota 

 
5 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, U.I.Press, 1990, hlm 48-49 
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ASEAN, Myanmar memiliki peran yang cukup berpengaruh terhadap kestabilan 

di kawasan Asia Tenggara. Pelanggaran HAM yang terjadi dan tak kunjung 

berakhir di Myanmar telah menarik banyak perhatian dari negara-negara lainnya. 

Bahkan banyak negara-negara besar seperti Amerika Serikat, dan negara-negara 

yang tergabung dalam Uni Eropa telah memberikan peringatan dan sanksi 

terhadap Myanmar atas pelanggaran HAM yang terus terjadi di negara tersebut.  

Myanmar merupakan negara yang sangat disoroti akibat banyaknya 

pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut serta sistem pemerintahan yang 

belum demokratis. Pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Rohingya dan 

peristiwa Revolusi Saffron merupakan kasus yang mengakibatkan jatuhnya 

banyak korban jiwa. Kedua kasus ini banyak menarik perhatian negara-negara 

lain dan juga organisasi internasional didunia. Kedua kasus ini menarik untuk 

dibahas karena kasus Rohingya dan Revolusi Saffron terjadi pada periode waktu 

dan konteks politik yang berbeda. Peristiwa Revolusi Saffron terjadi pada tahun 

2007 dimana pemerintahan Myanmar masih dipimpin oleh Junta Militer dan 

pemerintahannya masih bersifat otoriter, sedangkan kasus Rohingya terjadi pada 

tahun 2012 (dan masih berlangsung) saat Myanmar sudah mulai melakukan 

demokratisasi pada sistem pemerintahannya. Kedua kasus pelanggaran yang 

terjadi di Myanmar ini menjadi semakin menarik dikala kedua kasus ini sangat 

menjadi sorotan bagi banyak pihak dan tidak hanya menjadi masalah internal 

Myanmar sendiri. Peran ASEAN dalam menangani kedua kasus ini kerap 

dipertanyakan oleh berbagai pihak.  
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Pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar telah 

memberikan dampak bagi negara-negara tetangga Myanmar, puluhan ribu warga 

Rohingya mengungsi ke negara-negara tetangga Myanmar seperti Bangladesh, 

Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan instabilitas dan 

gangguan keamanan di negara-negara tersebut karena mereka menghadapi 

masalah dengan pemenuhuan kebutuhan hidup para dari pengungsi tersebut 

seperti tempat tinggal, makanan, dan pelayanan kesehatan. ASEAN beberapa kali 

membahas kasus etnis minoritas Rohingya ini, seperti dalam Pertemuan Tingkat 

Menteri dengan rangkaian pertemuan terdiri dari Pertemuan Dewan Komunitas 

Polkam ASEAN, Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, Pertemuan Dewan 

Komunitas ASEAN, dan Pertemuan Menteri Perekonomian ASEAN6. Sedangkan 

dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN tidak pernah secara terbuka membahas 

mengenai etnis minoritas Rohingya, seperti KTT ASEAN ke-24 di Myanmar, 

Presiden Thein Sein menolak mengenai pembahasan etnis Rohingya karena Thein 

Sein menganggap etnis Rohingya merupakan masalah internal Myanmar.  

Sedangkan kasus revolusi saffron menjadi perhatian banyak pihak karena 

kasus ini melibatkan ribuan bikkhu yang ternyata tidak lepas dari aksi kekerasan 

yang dilakukan oleh junta militer. ASEAN dinilai memiliki sikap yang pasif 

dalam menangani kasus ini, terlebih lagi pada saat terjadinya revolusi saffron, 

Indonesia adalah ketua ASEAN. Sebagai negara dengan latarbelakang pernah 

mengalami pemerintahan rejim otoriter militer selama 32 tahun, Indonesia 

diharapkan dapat dengan cepat mengambil tindakan atas kasus revolusi saffon di 
 

6 Pertemuan Tingkat Menteri Jelang KTT ASEAN ke-21, dalam 
http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=5931&l=id, diakses pada 19 September 2014 

http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=5931&l=id
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Myanmar ini. Kasus Revolusi Saffron ini diagendakan dibahas pada acara 

ASEAN di Singapura pada 2007 dengan mengundang perwakilan PBB untuk 

masalah Myanmar, Ibrahim Ghambari. Namun Thein Sein (pada saat itu masih 

menjabat sebagai Perdana Menteri Myanmar) mengancam akan melakukan walk-

out dari forum jika acara dihadiri oleh Ibrahim Ghambari. Dengan demikian 

agenda tersebut dibatalkan karena aksi protes Thein Sein. 

Dalam Piagam ASEAN Bab I pasal 1 (ayat 7) yang dikatakan sebagai 

Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang ditujukan untuk memperkuat 

demokrasi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Komunitas yang dimaksud adalah 

sebuah masyarakat yang mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi nilai-

nilai demokrasi. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN harus memiliki 

semangat penghargaan atas HAM dan kepercayaan pada Demokrasi. 

Dalam mengupayakan terwujudnya kawasan regional yang menghormati hak 

asasi manusia, ASEAN memiliki dua komisi HAM yaitu The ASEAN 

Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan The ASEAN 

Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Woman and 

Children (ACWC). Pembentukan badan HAM regional ASEAN atau AICHR 

dideklarasikan pada 23 Oktober 2009 di Hua Hin, Thailand, dengan landasan 

legalitasnya adalah Pasal 14 Piagam ASEAN. Dalam Terms of Reference (TOR) 

AICHR disebutkan bahwa AICHR bertanggung jawab untuk pemajuan dan 

perlindungan HAM di ASEAN dengan berdasarkan pada prinsip konsensus, 
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konsultatif dan non-intervensi 7 . Namun belum terlihat efektivitas dari kedua 

komisi HAM tersebut karena masih terbentur oleh prinsip non-intervensi. 

Masalah hak asasi manusia adalah isu yang hangat dibicarakan di hampir 

semua belahan dunia, khususnya oleh negara-negara barat yang lebih dulu 

memberikan perhatian dalam isu HAM. Dengan adanya pelanggaran HAM yang 

terus terjadi di Myanmar, maka hal ini menjadi sorotan bagi negara lainnya, baik 

negara didalam kawasan asia tenggara maupun negara diluar kawasan asia 

tenggara, hal ini mengundang intervensi negara dan organisasi diluar kawasan 

Asia Tenggara. PBB, OKI (Organisasi Kerjasama Islam), dan Amnesty 

International merupakan Organisasi internasional diluar kawasan Asia Tenggara 

yang ikut menangani dan berupaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang 

terjadi di Myanmar serta mendorong demokratisasi di negara ini. 

ASEAN seringkali dinilai sebagai organisasi yang pasif dalam menyelesaikan 

konflik yang terjadi di negara anggotanya. Hal tersebut dikarenakan sikap dan 

tindakan ASEAN yang terbentur oleh salah satu prinsip fundamental ASEAN 

yaitu prinsip non-intervensi yang disebut dalam konsep ASEAN Way. Prinsip 

non-intervensi ditetapkan dalam ASEAN Charter dan TAC (Treaty of Amity and 

Cooperation in Southeast Asia). Prinsip Non-intervensi ini banyak menuai kritik 

karena prinsip ini melarang campur tangan dalam upaya penyelesaian konflik di 

negara anggotanya, hal tersebut dianggap sebagai penghambat dalam 

penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di negara anggota ASEAN.  
 

7 Peluang dan Tantangan Advokasi HAM Regional di ASEAN, dalam 
http://www.hrwg.org/events/last-events/item/168-peluang-dan-tantangan-advokasi-ham-regional-
di-asean, diakses pada tanggal 7 Juni 2014 

http://www.hrwg.org/events/last-events/item/168-peluang-dan-tantangan-advokasi-ham-regional-di-asean
http://www.hrwg.org/events/last-events/item/168-peluang-dan-tantangan-advokasi-ham-regional-di-asean
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Hal ini merupakan tantangan bagi ASEAN untuk menunjukan relevansi dari 

peraturan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Jangan menunggu 

adanya pihak luar (negara diluar kawasan Asia Tenggara) yang menangani 

masalah pelanggaran HAM di Myanmar, karena Myanmar adalah salah satu 

negara anggota ASEAN, maka dari itu telah menjadi tanggung jawab negara 

anggota ASEAN untuk membantu, memberikan solusi dan bertindak untuk 

mengatasi pelanggaran HAM tersebut. Negara anggota ASEAN harus membuka 

mata dan sadar bahwa pelanggaran HAM bukanlah masalah negara yang sedang 

mengalami saja, namun juga masalah negara-negara sekitarnya karena 

pelanggaran HAM yang terjadi dapat mengganggu kinerja negara yang sedang 

mengalami dan hal tersebut berpengaruh juga terhadap negara-negara sekitarnya, 

termasuk dapat mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas “Peran 

ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Isu Pelanggaran HAM di Myanmar: 

Studi Kasus Etnis Minoritas Rohingya dan Revolusi Saffron”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut, rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian yaitu: 

1. Bagaimana sikap dan peran ASEAN dalam menangani kasus 

pelanggaran HAM atas etnis minoritas Rohingya dan Revolusi 

Saffron? 

2. Apa saja tantangan ASEAN dalam menghadapi kasus pelanggaran 
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HAM atas etnis minoritas Rohingya dan Revolusi Saffron? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran dan sikap ASEAN dalam upaya penyelesaian 

isu pelanggaran HAM di Myanmar dalam kasus Rohingya dan Saffron 

Revolution 

2. Untuk mengetahui perbandingan dari kasus pelanggaran HAM atas 

etnis minoritas Rohingya dan pada saat Revolusi Saffron yang 

memiliki latar belakang dan periode waktu yang berbeda 

3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi tantangan ASEAN dalam 

proses penyelesaian isu pelanggaran HAM di Myanmar 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

kepada pembaca, serta memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan baik 

secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hubungan Internasional. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi 

pembaca dan peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian 

mengenai Kawasan Asia Tenggara, sehingga penelitian ini dapat terus 

dikembangkan. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam 

memperoleh informasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di 

Myanmar dalam kasus Rohingya dan Revolusi Saffron serta 

bagaimana peran ASEAN dalam upaya penyelesaian pelanggaran 

HAM pada kedua kasus tersebut. Kasus ini menarik perhatian banyak 

pihak, termasuk pihak-pihak diluar kawasan Asia Pasifik, karena 

menyangkut hak asasi manusia yang berasal dari konflik internal suatu 

negara dan membuat banyak korban berjatuhan. Dengan pemaparan 

kasus tersebut, penulis berharap pembaca dapat memiliki perspektif 

baru terhadap informasi yang terkait dengan topik penelitian ini.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian ini dibentuk dalam suatu sistematika penulisan laporan utuh 

sebagai berkut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah dari topik penelitian, lalu dikembangkan 

menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Kerangka Berpikir 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, dan konsep yang digunakan oleh 

peneliti dalam melakukan analisa data. Dalam bab ini, penulis menjabarkan 

perspektif utama, Liberalisme dan Teori Liberalisme Institusional sebagai 

landasan dalam menganalisa data dan melakukan pembahasan, serta didukung 
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oleh konsep-konsep lain terkait dengan ASEAN dan HAM seperti organisasi 

internasional, regionalisme, prinsip non-intervensi dalam ASEAN, sejarah 

HAM, Human Security dan implementasi penghargaan terhadap HAM di 

dunia secara umum dan di kawasan Asia Tenggara secara khusus. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menjabarkan ruang lingkup penelitian, jenis sumber data, metode 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta keterbatasan 

penelitian. 

Bab IV Hasil Analisa dan Pembahasan 

Pembahasan pada bab ini dimulai dari pembahasan mengenai sejarah 

pemerintahan Myanmar hingga negara tersebut mengalami konflik internal 

yang tak kunjung usai hingga terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara 

tragis dan   banyak korban berjatuhan. Selanjutnya akan dibahas masing-

masing mengenai terjadinya kasus pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas 

Rohingya dan kasus Revolusi Saffron. Fungsi pembahasan mengenai sistem 

pemerintahan dan pelanggaran HAM di Myanmar tersebut untuk 

menggambarkan bagaimana sistem pemerintahan tersebut dan menjelaskan 

apa yang sebenarnya terjadi. 

 Selanjutnya, bab ini memberikan pembahasan mengenai ASEAN termasuk 

mengenai apa saja yang telah dilakukan ASEAN untuk memperjuangkan dan 

melindungi hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara, khusunya pada 

kasus Rohingya dan Revolusi Saffron di Myanmar. Kemudian menganalisa 

peran dan tantangan ASEAN dalam upaya penyelesaian isu pelanggaran HAM 
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di Myanmar serta menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara atas pelanggaran 

HAM di Myanmar yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.  

 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini penulis menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sekaligus 

menyimpulkan semua pembahasan mengenai peran dan tantangan bagi 

ASEAN dalam upaya penyelesaian isu pelanggaran HAM di Myanmar 

khususnya untuk kasus etnis minoritas Rohingya dan Revolusi Saffron. 

Penulis juga akan memberikan saran akan kegunaan terhadap penelitian ini 

bagi ASEAN.  

 

  


