
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anggota parlemen ASEAN menekankan perlunya tindakan 
regional yang mendesak terhadap krisis Rohingya saat mereka 
menyelesaikan misi pencarian fakta 
 
DHAKA, 24 Januari 2018 - Pada akhir misi pencarian fakta yang berlangsung selama empat 
hari, anggota parlemen di Asia Tenggara mendesak pemerintah mereka untuk 
mengindahkan seruan untuk menangani krisis Rohingya, yang menekankan bahwa 
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) perlu mengambil pada peran yang 
lebih besar dalam upaya menyelesaikan situasi. 
 
Misi tersebut, yang diselenggarakan oleh Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi 
Manusia (APHR), sebuah perkumpulan anggota parlemen di wilayah Asia Tenggara, 
dilakukan pada tanggal 21-24 Januari dan mencakup pertemuan dengan para pengungsi, 
aktor kemanusiaan, anggota parlemen, dan pejabat pemerintah di Cox's Bazar dan Dhaka, 
Bangladesh. 
 
“Dimana ASEAN? Inilah pertanyaan yang terus kami dengar dari setiap orang yang kami 
temui,” kata Ketua APHR Charles Santiago, anggota Parlemen Malaysia, yang memimpin 
delegasi tersebut. “ASEAN sebagai blok regional dapat dan harus memainkan peran utama 
dalam menyelesaikan krisis ini. Sebagai wakil rakyat ASEAN, kita berada di sini hari ini 
untuk menuntut agar pemerintah kita untuk dapat segera beraksi. Oleh karena itu, kami 
meminta ASEAN untuk mengadakan pertemuan mendesak para menteri luar negeri dari 
semua negara anggota untuk membahas krisis tersebut dan membuat rencana tindakan 
untuk mengatasinya.” 
 
“Negara-negara ASEAN harus berhenti menggunakan prinsip tidak campur tangan (non-
interference) sebagai alasan untuk tidak bertindak,” tambah Rachada Dhnadirek, mantan 
anggota parlemen dari Thailand. “Ini telah menjadi isu lama yang mempengaruhi seluruh 
wilayah, dan ASEAN perlu mengambil tindakan konkret dan kolektif untuk menghadapinya 
secara langsung. Komitmen finansial untuk mendukung bantuan kemanusiaan sangat 
penting, namun harus disertai dengan tekanan ke militer Myanmar untuk mengakhiri 
penganiayaan yang berada di akar krisis.” 
 
Pada tanggal 22 Januari, delegasi APHR mengunjungi kemah pengungsian Kutupalong dan 
Balukhali, di mana ratusan ribu orang Rohingya telah menetap sejak Agustus 2017, 
bergabung dengan orang lain yang melarikan diri dari gelombang penganiayaan dan 
kekerasan sebelumnya di negara bagian Rakhine di Myanmar. Anggota- anggota parlemen 
berbicara dengan para pengungsi tentang pengalaman mereka di Myanmar, juga tentang 
situasi mereka saat ini, kekhawatiran, dan harapan mereka di masa datang. 
 
“Cerita yang kami dengar langsung dari pengungsi Rohingya sangat memilukan, dari orang 
tua yang menyaksikan anak-anak mereka terbunuh hingga anak-anak yang terluka parah 



secara fisik dan emosional akibat kekerasan yang brutal. Kita membutuhkan lebih banyak 
kesadaran di negara-negara ASEAN tentang kekejaman ini, dan kita perlu mendengarkan 
suara para pengungsi, dari mereka sendiri, saat kita menentukan bagaimana mendekati 
sebuah resolusi,” kata Louis Ng, anggota Parlemen Singapura. 
 
“Besarnya arus masuk sangat mencolok. Sebuah perkemahan raksasa yang luas seukuran 
kota bermunculan dalam hitungan bulan. Bangladesh patut mendapat pujian besar atas 
keramahtamahan dan penanganan krisis, baik dari pemerintah maupun rakyat sendiri. 
Mengambil sekitar 700.000 pengungsi dalam rentang waktu hanya lima bulan bukanlah 
tugas yang mudah, terutama untuk negara dengan sumber daya terbatas,” tambahnya. 
 
Kunjungan delegasi tersebut bertepatan dengan tanggal mulai mengumumkan untuk 
repatriasi pengungsi, berdasarkan sebuah kesepakatan bilateral antara pemerintah 
Bangladesh dan Myanmar yang ditandatangani pada bulan November 2017. Pada tanggal 16 
Januari, sebuah kelompok kerja yang dibentuk oleh kedua pemerintah sepakat untuk 
melakukan repatriasi dalam jangka waktu dua tahun, dengan pengembalian awal yang akan 
dimulai minggu ini. Namun pada tanggal 22 Januari, para pejabat Bangladesh 
mengumumkan bahwa pemulangan tidak akan dimulai sesuai jadwal. 
 
“Kami menyambut baik keputusan untuk menunda rencana pemulangan yang akan segera 
terjadi, yang akan menempatkan para pengungsi pada risiko yang besar dan menentang 
keinginan yang mereka ungkapkan. Fokusnya harus tetap memastikan bahwa setiap dan 
semua kembali aman dan sukarela, dan dalam rangka mencapai resolusi jangka panjang 
yang berkelanjutan, yang memerlukan diakhirinya penganiayaan yang disponsori negara di 
Myanmar,” kata Santiago. 
 
“Pengungsi Rohingya yang kami ajak bicara sudah jelas: Mereka ingin kembali ke tanah air 
mereka, tapi hanya jika kondisinya terpenuhi. Ini termasuk kewarganegaraan, keadilan, 
kompensasi, dan jaminan keamanan. Dalam setiap diskusi tentang pemulangan yang 
mungkin dilakukan, tuntutan-tuntutan ini dan tuntutan pengungsi lainnya harus 
diperhatikan, dan hak asasi manusia mereka harus dihormati. Kami juga mendesak 
pemerintah Myanmar dan Bangladesh untuk menyambut keterlibatan internasional dan 
pengawasan untuk proses repatriasi masa depan,” tambahnya. 
 
Anggota parlemen juga mengatakan bahwa komitmen yang termasuk dalam perjanjian 
bilateral dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong Myanmar untuk mengatasi akar 
penyebab dari krisis tersebut. Secara khusus, mereka menyoroti komitmen Myanmar untuk 
melaksanakan rekomendasi dari Komisi Penasihat terhadap Negara bagian Rakhine, yang 
ditunjuk oleh pemerintah, yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, 
yang sudah dicantumkan dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2017. 
 
“Pemerintah Myanmar secara terbuka telah menyetujui komitmennya terhadap 
pelaksanaan rekomendasi Komisi Penasehat Negara Bagian Rakhine, dan ini merupakan 
peluang penting,” kata Louis Ng. “Di antara rekomendasi tersebut adalah untuk 
memungkinkan jalur menuju kewarganegaraan bagi Rohingya, yang sejalan dengan 
perhatian utama para pengungsi yang khawatir tentang status dan kerentanan mereka 
terhadap penganiayaan dan kekerasan di masa depan, jika mereka kembali.” 
 



Pada tanggal 23 Januari, anggota parlemen ASEAN bertemu dengan rekan-rekan di 
Parlemen Bangladesh, termasuk Ketua Shirin Sharmin Chaudhury. Anggota parlemen 
membahas apa yang dapat dilakukan oleh ASEAN dan anggota-anggota negara ASEAN 
untuk mendukung upaya penyelesaian krisis, termasuk dalam menekan Myanmar. 
 
“Kami tidak bisa mengabaikan peran militer Myanmar di sini,” kata Charles Santiago. 
“Komandan militer harus dimintai pertanggungjawaban atas kekejaman yang dilakukan 
selama tindakan keras tersebut, dan itu akan memerlukan tekanan kuat dari luar, termasuk 
dari pemerintah ASEAN.” 
 
“Komunitas ASEAN harus berbicara dengan satu suara dan menunjukkan komitmen sejati 
untuk menyelesaikan krisis. Dengan jauh dari maksud untuk merendahkan kebijakan tidak 
campur tangan (non-interference policy) ASEAN, menangani masalah ini secara langsung 
akan menjadi kesempatan untuk memperkuat prinsip-prinsip inti Piagam ASEAN,” kata 
Lena Maryana Mukti, mantan anggota DPR RI. “Kita tidak bisa terus berpura-pura bahwa ini 
bukan masalah kita. Jika dibiarkan tak terselesaikan, krisis akan terus meluas melintasi 
perbatasan.” 
 
“Sekarang saatnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ASEAN benar-benar sebuah 
komunitas dengan menunjukkan solidaritas kita dan mendukung resolusi krisis ini,” 
Rachada Dhnadirek menambahkan. “ASEAN telah menekankan integrasi ekonomi dan saling 
ketergantungan, namun jika kita ingin menjadi komunitas asli kita harus bekerja sama 
untuk menangani isu-isu kemanusiaan fundamental seperti ini.” 


