
Para Pembuat Undang-Undang di Asia Tenggara Meminta Keadilan Internasional atas Kekejaman 
terhadap Rohingya  
 
Kami, anggota-anggota parlemen yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan keprihatinan yang sangat 
mendalam akan berlanjutnya pembebasan hukuman bagi para pelaku yang terlibat dalam kekejaman yang 
dilakukan terhadap ratusan ribu orang Rohingya di Myanmar sejak 25 Agustus 2017. Kami menyerukan 
kepada masyarakat internasional untuk segera mengambil langkah-langkah guna meminta mereka yang 
menjadi penyebab krisis untuk bertanggung jawab. 
 
Setahun yang lalu, pasukan kemanan Myanmar beserta pihak berwenang melancarkan penggerebekan yang 
disertai kekerasan sebagai tanggapan atas serangan oleh Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan (ARSA) 
terhadap pos-pos polisi di bagian utara negara bagian Rakhine. Yang disebut pasukan keamanan sebagai 
“operasi pembersihan” tersebut menyebabkan pelanggaran kasar hak-hak asasi manusia, termasuk 
pembunuhan besar-besaran, penangkapan semena-mena, pembakaran desa-desa dan kekerasan seksual yang 
semuanya telah secara luas didokumentasikan oleh berbagai organisasi HAM internasional. Lebih dari  
720.000 orang, terutama etnis Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh. Terdapat cukup alasan meyakini 
bahwa kejahatan di negara bagian Rakhine itu adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 
 
Tanggapan dari pemerintah Myanmar sejauh ini jauh dari memadai. Pemerintah telah gagal menginvestigasi 
dan mengusut mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman itu secara kredibel dan imparsial; dan 
mereka terus menghambat semua akses menuju daerah-daerah terdampak di negara bagian Rakhine bagi 
para pemantau HAM internasional. Bahkan, sebagian dari mereka yang menyoroti pelanggaran HAM ini 
kini menghadapi tuduhan kriminal yang semena-mena. Sejumlah laporan baru-baru ini juga menunjukkan 
bahwa orang Rohingya yang bertahan di negara bagian Rakhine masih menghadapi ancaman kekerasan 
disertai meluasnya diskriminasi, yang telah memerosotkan kehidupan warga ke dalam ketidakamanan serta 
kurangnya ketersediaan layanan-layanan dasar dan penghidupan. Repatriasi yang bermartabat dan sukarela 
dari Bangladesh tidak akan mungkin sejauh keadaan tersebut terus berlangsung. 
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Mengingat berbagai keprihatinan di atas, kami, anggota-anggota parlemen yang bertanda tangan di bawah 
ini, mendesak masyarakat internasional segera mengambil langkah-langkah guna meminta 
pertangungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM terhadap orang Rohingya. 
Kami meminta anggota-anggota Dewan Keamanan PBB untuk segera mengajukan situasi HAM di 
Myanmar pada Mahkamah Pidana Internasional. 
 
Kami juga mendukung permintaan Pelapor Khusus PBB tentang situasi HAM di Myanmar, Yanghee Lee, 
untuk mendirikan sebuah mekanisme pertanggungjawaban internasional yang bertujuan menyelidiki secara 
imparsial dan memberikan bantuan-bantuan yang perlu bagi proses pidana di masa depan yang sejalan 
dengan standar internasional. 
 
Langkah-langkah tersebut sangat penting tidak hanya demi mengakhiri pusaran siklus kekerasan dan 
diskriminasi yang bertahan lama yang dihadapi orang Rohingya, tetapi juga mengakhiri kekebalan yang 
telah dinikmati luas oleh pasukan keamanan Myanmar selama berpuluh-puluh tahun. 
 


