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ABSTRAK
Penandatanganan Joint Action Plan pada tahun 2012 yang di ajukan oleh UNICEF merupakan
respon pemerintah Myanmar dalam menanggapi kecaman tersebut. Penelitian ini menjelaskan
upaya kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dalam
pengimlementasian Joint Action Plan yang ditandatangani pada tahun 2012 terkait perekrutan
dan penggunaan tentara anak yang merupakan salah satu bentuk dari demokratisasi yang
pemerintah Myanmar. Kerjasama internasional merupakan salah satu upaya dalam mencapai
absolute gains terkait national interest untuk mencapai good governance Myanmar serta
memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan hubungan internasonal negaranya. Kerjasama
internasional dengan Uni Eropa, Amerika Serikat dan ASEAN yang dilakukan pemerintah
Myanmar terkait niat baiknya dalam Mengakhiri Perekrutan dan Penggunaan Tentara Anak
dengan bantuan luar negeri yang kemudian dapat mengurangi resiko terulangnya perekrutan
Tentara Anak melalui sektor-sektor perekonomian dan keamanan negara dengan bantuan-
bantuan luar negeri yang diberikan, hal tersebut juga merupakan respon baik terdahap
reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.

Kata-kata kunci: Myanmar, Tentara Anak, Kerjasama Internasional, Konflik, Reformasi,
Good Governance

The signing of the Joint Action Plan in 2012 submitted by UNICEF is the response of the
Myanmar government in response to the criticism. This study describes the international
cooperation efforts undertaken by the government of Myanmar in the implementation of the
Joint Action Plan signed in 2012 regarding the recruitment and use of child soldiers which is
one form of democratization that the government of Myanmar. International cooperation is one
of the efforts to achieve absolute gains related to national interests to achieve good governance
of Myanmar and improve the welfare of society and international relations of the country.
International cooperation with the EU, the United States and ASEAN by the government of
Myanmar is in good faith in ending the recruitment and use of child soldiers with foreign
assistance which can then reduce the risk of recurrence of child soldiers through the sectors of
the economy and state security with external assistance given the country, it is also a good
response to the reforms undertaken by the government of Myanmar.

Keywords: Myanmar, Child Army, International Cooperation, Conflict, Reform, Good
Governance



Pendahuluan

Myanmar mengalami ketidakstabilan politik sejak kemerdekaannya di tahun 1948,

Myanmar mengalami berbagai macam pertempuran dan konflik antara kelompok separatis

dengan militer dan adanya kudeta militer menggambarkan bahwa kondisi negara yang tidak

stabil (Selth 1998, 25). Myanmar telah terlibat dalam konflik bersenjata sejak tahun 1948 militer

dengan lebih dari 35 kelompok bersenjata yang mencari tingkat otonomi yang berbeda-beda.

Meluasnya konflik bersenjata yang terjadi di Myanmar menimbulkan adanya praktek perekrutan angkatan

bersenjata yang melibatkan anak di bawah umur dimana mereka dibawa ketika jauh dari orang tuanya

(Human Right Watch 2007). Anak-anak tersebut diancam untuk ikut dalam kelompok militer Myanmar

dengan cara paksa maupun dengan ancaman pemberian hukuman.

Human Rights Watch mencatat bahwa tidak ada cara untuk memperkirakan secara tepat

jumlah anak-anak di tentara Burma, namun tentara burma telah berlipat ganda sejak tahun

1988, dan dengan perkiraan 350.000 tentara sekarang merupakan salah satu tentara terbesar di

Asia Tenggara. Menurut catatan mantan tentara yang diwawancarai oleh Human Rights Watch,

20% atau lebih dari tugas aktif tentara mungkin adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun

(Becker 2002, 18). Selain itu anak-anak tersebut juga menglami kekerasan fisik, pelecehan dan

pembatasan komunikasi di kelompok militer Myanmar (Becker 2002, 18).

Fenomena perekrutan tentara anak mendapat perhatian masyarakat Internasional dan

menjadi isu global di mana anak-anak secara paksa untuk berperang demi kepentingan orang

dewasa dalam perang sipil dan pemberontakan. Tentara anak bukan hanya mereka yang bekerja

sebagai kombatan, tetapi juga semua orang yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja

sebagai pengantar barang, pengirimi pesan, tukang masak, yang bekerja sebagai petugas

kebersihan, dan juga mereka yang dilibatkan untuk tujuan seksual. Tatmadaw Kyi merupakan

angkatan bersenjata Myanmar yang dominan melakukan perekrutan tentara anak. Tatmadaw

yang telah berkembang menjadi kekuatan militer yang terstruktur mengendalikan penduduk

sipil melakukan perekrutan tentara anak untuk mengatur dan memnuhi kebutuhan personel

militer negara (Selth 1998, 26).

UNICEF (United Nation International Children’s Fund) sebagai organisasi di bawah

naungan PBB yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi pelanggaran hak-hak skala

internasional pada tahun 2007 sempat diinisiasikan penandatanganan Join Action Plan

mengenai tentara anak namun tidak mecapai kesepakatan dan melakukan kesepakatan antara

pemerintah Myanmar dan Perwakilan Khuus PBB untuk anak dan konflik bersenjata untuk



membuat mekanisme pengawasan dan pelaporan atas pelanggaran berat terhadap anak-anak di

Myanmar. Pemerintah Myanmar memfasilitasi dan memberikan akses pemantauan di

negaranya. Pada 2011 Myanmar telah memulai masa transisi menuju pemerintah semi sipil

yang dipimpin oleh Presiden Thein Sein. Upaya UNICEF dalam menangani kasus tentara anak

di Myanmar mendapatkan haparan dengan adanya kesepakatan Joint Action Plan pada tahun

2012 dalam mengakhiri perekrutan dan penggunaan tentara anak.  Sejak Juni 2012 di bawah

naungan Joint Action Plan yang ditandatangani antara PBB dan Pemerintah Myanmar untuk

mengakhiri dan mencegah perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh Angkatan Bersenjata.

Dalam menjelaskan upaya pemerintah Myanmar terkait penandatangan Joint Action

Plan tahun 2012 penulis menggunakan kerangka pemikiran kerjasama internasional yang

menyatakan bahwa sebuah keharusan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan

interdepandensi dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat internasional (Kartasasmita

1977, 19). K.J Holsti dalam bukunya International Politics, A Framework for Analysis

menyatakan bahwa:

“International relations may refer to all forms of interaction between the

members of separate societies, wheater sponsored by the government or

not, the study of international relations would include the analysis of

foreign policies or political processes between distinct societies, it would

include as well studies or international trade, transpiration,

communication and the development of international values and ethnics”

(Holsti 1992, 10).

Dengan demikian tujuan sebuah negara melakukan kerjasama internasional adalah

untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak terpenuhi di dalam negeri. Negara

tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri dalam kaitan tersebut

diperlukan sebuat aktifitas kerjasama internasional dalam mempertemukan kepentingan

nasional antar negara. Dalam mendapatkan absolute gains tersebut neo-liberalis berasumsi

bahwa selain negara, organisasi internasional juga merupakan aktor lain dalam hubungan

internasional yang juga mempunyai peran penting dalam bekerjasama. Neo-liberalisme juga

percaya bahwa institusi dan rezim merupakan fasilitator kerjasama serta dapat mengatur

perilaku negara (Mingst 2004, 85). Dengan demikian pemerintah Myanmar mengupayan

pengimplementasian Joint Action Plan 2012 terkait perekrutan dan penggunaan tentara anak



melalui mekanisme kerjasama internasional sebagai bagian dari upaya pemenuhan kepentingan

nasional.

Pergolakan Di Tubuh Pemerintah dan Fenomena Tentara Anak

Myanmar merupakan negara yang beragam secara etnik yang memiliki lebih dari 135

kelompok etnis yang berbeda. Burman adalah kelompok etnis terbesar, yang terdiri dari 69%

populasi menurut sensus resmi terbaru yang diadakan pada tahun 1983. Saat ini segala sesuatu

mengenai Burma menjadi rumit. Kata ‘Burma’ menjadi kontroversial dan berakar pada

ketegangan politik. Pada tahun 1989, militer mengganti nama negara dari Union of Burma

menjadi Union of Myanmar, rezim tersebut mengklaim bahwa perubahan yang terjadi akan

menjadi langkah pertama dalam mengurangi ketengangan etnis yang terjadi (Steinberg 2009).

Myanmar telah menahan rezim junta militer yang mendominasi lebih dari lima dekade sejak

kudeta yang dilakukan oleh Jendral Ne Win pada tahun 1962. Pemilu pada tahun 2010 bukan

merupakan usaha pertama Myanmar untuk kembali pada pemerintaha demokrasi. Pada tahun

1974 Ne Win memperkenalkan sebuah konstitusi sosialis dan parlemen partai tunggal yang

didominasi oleh militer. Pada tahun 1990, Dewan the State Law and Order Restoration Council

(SLORC) menyelenggarakan pemilihan multipartai namun menolak untuk duduk di parlemen

ketika oposisi demokratis memenangkan mayoritas kursi.

Hingga tahun 1990 rezim Junta militer melakukan pengabaian hasil kemenangan

pemilu partai NLD yang memperoleh suara sebesar 80,82 persen dan menang mutlak atas

partai State Law and Order Restoration Council (SLORC) pemerintah junta militer. Dengan

demikian menyiratkan dengan jelas keingina rezim militer yang masih mempertahankan

kekuasaanya. Akhirnya pada bulan September 2003, militer mengumumkan agendanya untuk

melakukan “disciplined democracy” yang diharapkan akan mengalihkan kekuasaan kepada

pemerintah demokrasi. Setelah militer berhasil mengubah konstitusi baru dan mengadakan

pemilihan multiparti, dimana digambarkan seperti sebuah lapangan bermain yang miring

kearah partai yang didominasi oleh militer, Pemerintah akan menyerahkan kekuasaan kepada

pemerintah sipil baru pada bulan maret 2011. Pada 2011, pemerintah Myanmar telah

mengalami langkah signifikan dalam proses reformasi demokrasi yang telah disambut oleh

masyarakat internasional. Myanmar telah memulai masa transisi menuju pemerintah sipil.

Tatmadaw tidak lagi dikatakan bertanggung jawab atas sebagian besar aspek pemerintah sehari-

hari dan otoritas pembuatan keputusannya dirasakan telah berkurang secara signifikan.



Tatmadaw Kyi dan Tentara Anak

Militer Myanmar yaitu Tatmadaw Kyi menguasai telah menguasai mendominasi

pemerintah pada tahun 1962. Sejak awal tujuan Tatmadaw Kyi adalah mengkonsolidasi Uni

(Myanmar) II dan melindungi kedaulatannya. Hal ini memastikan bahwa focus utamanya tetap

pada upaya perlawanan terhadap pemberontakan kelompok bersenjata yang menginginkan

otonomi dan/atau hak demokratis yang lebih besar. yang tinggi. Tatmadaw terdiri dari tentara

(Tatmadaw Kyi), angkatan laut (Tatmadaw Yay), dan angkatan udara (Tatmadaw Lay) namun

didominasi oleh tentara, yang merupakan pasukan berbasis infanteri yang sesuai dengan

tatanan sipil dan prioritas pemberontakan. Perkiraannya adalah bahwa jumlah pasukan di tiga

layanan tersebut berada pada rasio 20:1:1 (Than 2010, 201). Dalam artikel Andrew Selth (2015)

menyatakan bahwa:

“Despite its dominance of Burma’s national affairs for decades, the

Tatmadaw remains in many respects a closed book. Even the most basic

data is beyond the reach of analysts and other observers. For example, the

Tatmadaw’s current size is a mystery, although most estimates range

between 300,000 and 350,000” (Selth 2015).

Perkiraan ini mungkin meningkat dan dalam hal apapun melebih-lebihkan kemampuan

bertarung dari Tatmadaw Kyi. Selain tentara, ada 23 BGF (Border Guard Force) yang diketahui,

masing-masing terdiri dari sekitar 30 personil tentara dan sekitar 330 mantan anggota

kelompok bersenjata. Batalyon yang berukuran kecil, terkadang hanya 15 persen dari ukuran

aslinya. Selain tentara, ada 23 BGF (Border Guard Force)  yang diketahui, masing-masing

terdiri dari sekitar 30 personil tentara dan sekitar 330 mantan anggota kelompok bersenjata

(BNI t.t). Setelah berpuluh-puluh tahun pemerintah militer, Myanmar telah memulai masa

trannsisi menuju pemerintah menuju pemerintah sipil. Tatmadaw tidak lagi dikatakan

bertanggung jawab atas sebagian besar aspek pemerintah dan otoritasnya dirasakan telah

berkurang secara signifikan.

Tatmadaw Kyi telah dilaporkan terlibat dalam perekrutan dan penggunaan tentara anak

dalam konflik bersenjata. Tatmadaw Kyi dikatakan merupakan angkatan bersenjata yang

menggunakan dan merekrut tentara anak pada tingkatan yang lebih tinggi daripada kelompok

oposisi lainnya (Human Right Watch, 2002). Setelah penindasan demonstrasi demokrasi

nasional pada tahun 1988, pemerintah militer, SLORC, memulai sebuah inisiatif yang sedang



berlangsung untuk memodernisasi dan memperluas angkatan bersenjata (Child Soldier

International 2013). Ekspansi tersebut kemudian memulai perekrutan anak-anak oleh

Tatmadaw. Dengan banyaknya relawan yang sukarela, ekspansi ini sangat bergantung pada

wajib militer yang bersifat paksa (Brett & McCallin 1998). Anak-anak, terutama berusia antara

dua belas sampai tujuh belas tahun, merupakan target yang rentan untuk perekrutan paksa ke

dalam angkatan bersenjata.

Perekrutan anak-anak secara militer merupakan sebuah produk yang memberikan

tekanan untuk memenuhi target perekrutan dalam konteks di mana orang dewasa tidak mau

menjadi sukarelawan dan dengan tidak adanya prosedur perekrutan yang ketat. Perekrutan

paksa dilakukan secara teratur, terutama untuk menargetkan anak-anak, yang lebih mudah

ditipu dan dimanipulasi. Sistem insentif tidak resmi untuk memberi penghargaan kepada

perekrut dan menghukum bentuk kegagalan dalam memenuhi target perekrutan. Bonus dalam

bentuk tunai atau sejenis diberikan kepada perekrut yang melebihi target perekrutan dan,

dalam beberapa kasus, tentara yang ingin meninggalkan tentara diberitahu bahwa mereka

hanya akan dipecat jika mereka menemukan anggota baru. Recruitment Economy ini telah

menyebabkan terciptanya jaringan broker sipil informal, serta tekanan untuk merekrut tentara

dengan mengabaikan usia perekrutan minimum yang ada di bawah undang-undang Myanmar

(Human Right Watch 2002).

Berbeda dengan praktek langsung yang dilakukan oleh Tatmadaw Kyi, hukum nasional

Myanmar No. 13/73 Myanmar Defense Services and War Office Council menunjukan larangan

perekrutan orang-orang di bawah usia delapan belas tahun. Undang-undang lainnya seperti

bagian 374 KUHP Myanmar mengkriminalkan tindakan kerja paksa. elanggaran terhadap

bagian kode pidana bisa mengakibatkan hukuman penjara dua belas bulan, denda, atau

keduanya. Pada tahun 1993 Myanmar memberlakukan Undang-Undang Hukum Anak yang

melarang pelanggaran terhadap anak-anak, termasuk pelecehan dan ancaman terhadap anak-

anak dan mempekerjakan anak-anak dalam pekerjaan berbahaya atau berbahaya. Setelah

berlakunya Undang-Undang Hukum Anak, Myanmar membentuk Komite Nasional Hak-hak

Anak, yang berfungsi sebagai badan koordinasi yang memantau pelaksanaan Hukum Anak

(Child Soldiers International 2013).

Pola baru perekrutan di bawah umur oleh Tatmadaw Kyi tampaknya tidak berubah dari

yang dilaporkan dalam dekade terakhir oleh PBB dan LSM, termasuk perekrutan paksa

langsung oleh perwira militer dan pialang sipil. Kasus perekrutan di bawah umur oleh

Tatmadaw Kyi, yang diverifikasi oleh satuan tugas negara PBB untuk pemantauan dan



pelaporan dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa anak-anak direkrut dari

seluruh Myanmar, meskipun tren perekrutan berbeda dari satu tempat ke tempat lain sesuai

dengan beberapa faktor utama termasuk kepadatan penduduk, kondisi sosial ekonomi, dan

tidak adanya atau adanya konflik di setiap wilayah tertentu. Di pedesaan Myanmar, anak-anak

direkrut saat dalam perjalanan ke sekolah atau ketika mereka meninggalkan rumah untuk

mencari pekerjaan. Di daerah perkotaan, anak-anak yang tidak didampingi dilaporkan telah

direkrut di tempat-tempat sibuk seperti di stasiun kereta api, terminal bus dan pasar.

Rekrutmen di bawah umur sering dilakukan oleh pialang sipil, tentara non-komisioning dan

perwira polisi junior.

Dalam beberapa tahun terakhir upaya yang menjanjikan telah dilakukan untuk

memadamkan praktik pemenjaraan anak. Yang paling menonjol, penandatanganan Joint Action

Plan pada tanggal 27 Juni 2012 antara Pemerintah Myanmar dan Perserikatan Bangsa-Bangsa

membuat Myanmar berakhir dan mencegah perekrutan dan penggunaan anak-anak di

Tatmadaw (U.N. Secretary-General 2013). Sebuah transformasi politik terjadi di Myanmar

pada tahun 2010 yaitu dengan diadakannya pemilihan umum untuk pertama kalinya dalam dua

puluh tahun yang berakibat pada pembentukan sebuah pemerintah sipil pada tahun 2011 di

bawah pemerintah Presiden Thein Sein. Pemerintah baru telah melakukan langkah-langkah

yang diperlukan, seperti penandatanganan Joint Action Plan untuk mengakhiri penggunaan

dan perekrutan anak-anak dalam angkatan bersenjata (Gotterson 2013).

Implementasi Joint Action Plan dan Implikasinya Bagi Pemerintah Myanmar

Dalam upaya untuk mencegah lebih banyak anak-anak yang terlibat dalam konflik

bersenjata, pemerintah Myanmar membuat koordinasi kebijakan dengan stakeholder seperti

(United Nations International Children's Emergency Fund), UNHCR (United Nations High

Commissioner for Refugees), the International Committee for the Red Cross, and the World

Food Program. Pada bulan Juni 2012, sebuah Joint Action Plan dilakukan untuk mengakhiri

dan mencegah perekrutan anak-anak oleh Tatmadaw (Angkatan Darat Myanmar), dan

ditandatangani antara Pemerintah Myanmar dan satuan tugas negara. Rencana aksi tersebut

berisi serangkaian komitmen yang harus dilakukan oleh pemerintah dan satuan tugas negara

dalam jangka waktu 18 bulan pertama. Pemerintah Myanmar melakukan banyak upaya untuk

melaksanakan komitmen yang terkandung dalam Joint Action. Komitmen tersebut meliputi:



“The systematic identification, registration and release of all

children under the age of 18 recruited and used in the Tatmadaw

(Myanmar Army); the reintegration of such children into their

communities; the strengthening of recruitment procedures to ensure the

prevention of further child recruitment by the Tatmadaw (Myanmar

Army); public awareness-raising on prevention and release; training and

capacity-building for the Tatmadaw (Myanmar Army) on international

human rights, humanitarian law and child protection; and the

strengthening of disciplinary action against perpetrators” (U.N.

Secretary-General 2013, 41).

Hal tersebut yang kemudian disebut dengan absolute gains yang merupakan keuntungan

yang didapatkan suatu negara apa adanya. Kerjasama internasional membawa pada pandangan

suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu negara

tersebut dalam mencapai kepentingan dan nilai-nilai lainnya. Dibuktikan dengan adanya

komitmen di atas yang menyiratkan secara eksplisit mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh

pemeritahan Myanmar terhadap isu tentara anak tersebut terkait reintegrasi anak-anak tersebut

kembali ke komunitas mereka, penguatan prosedur rekrutmen untuk memastikan pencegahan

perekrutan anak lebih lanjut oleh Tatmadaw, peningkatan kesadaran masyarakat tentang

bagaimana mencegah perekrutan di bawah umur, pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk

Tatmadaw mengenai hak asasi manusia internasional, termasuk perlindungan anak

Kementrian pertahan telah mengambil langkah-langkah dalam mengakhiri dan

mencegah perekrutan dan penggunaan tentara anak, termasuk dengan memusatkan proses

rekrutmen, melatih perekrut militer mengenai penerapan penilaian usia serta menerapkan

tindakan disiplibier dan hokum terkait perekrutan tentara anak, dan peningkatan akses

pemantauan PBB dalam batalyon (UNICEF 2016, 1). Perekrutan individu yang berusia di bawah

18 tahun dilarang berdasarkan Regulation for Persons Subject to the Defence Services Act tahun

1974 (War Office Council instruction 13/73) Directive Order 13/73 (1974) menetapkan bahwa

orang-orang yang direkrut harus memenuhi kriteria berikut untuk masuk dalam jajaran tentara

Myanmar: 1). warga negara Myanmar di atas usia 18 tahun; tidak memiliki catatan kriminal; 2).

sehat dan terampil untuk dilayani; dan yang terpenting, 3). mereka harus mendaftarkan diri

sesuai kemauan mereka sendiri, bebas dari segala bentuk pemaksaan. Bagian 65 dari Defence

Services Act and Defence Services Rules tahun 1960 dan instruksi War Office Council yang



relevan memberikan prosedur untuk tindakan disipliner ketika personil militer gagal

melaksanakan tugas mereka secara memadai (the Coalition 2011, 8).

Tatmadaw Kyi telah mengadopsi sejumlah arahan lebih lanjut untuk mengklarifikasi

kebijakan dan praktik perekrutan militer dan sebagai bagian dari upayanya untuk menerapkan

Joint Action Plan untuk mencegahan perekrutan anak-anak, pembebasan dan rehabilitasi yang

ditandatangani dengan PBB pada bulan Juni 2012. Direktorat Kekuatan Militer mengeluarkan

Instruksi pada bulan Oktober 2012 yang berisi langkah-langkah penting untuk implementasi

Joint Action Plan. Ini mencakup prosedur untuk mengidentifikasi dan memverifikasi usia

rekrutan, menyediakan kerangka waktu agar prosedur ini diterapkan, dan memberikan

langkah-langkah yang harus diambil terhadap orang-orang yang gagal mematuhi perintah

tersebut dan terus merekrut anak-anak. Langkah-langkah akuntabilitas ini termasuk penurunan

pangkat, larangan promosi di masa depan dan juga pemenjaraan. Bekerja sama dengan badan-

badan PBB, pada tahun 2013 pemerintah Myanmar melancarkan kampanye peningkatan

kesadaran nasional, menyebarkan informasi yang berkaitan dengan JAP, yang secara khusus

berfokus pada larangan perekrutan di bawah umur. Papan reklame, poster, radio dan

komunikasi televisi telah digunakan untuk memberi tahu masyarakat umum melalui papan

reklame dipasang di 66 kota pada tahun 2013 (Whiteman 2013).

Pemerintah Myanmar berpendapat bahwa pihaknya juga mulai memasukkan informasi

tentang pencegahan perekrutan di bawah umur ke dalam program pelatihan untuk personil

militer, dengan Sersan dan Kopral menerima pelatihan tahunan mengenai masalah ini.

Menurut militer Myanmar, semua Perwira Ajudan dari RMC (Regional Military Commands),

yang bertanggung jawab atas administrasi staf, telah diberikan pelatihan perekrutan di bawah

umur dan menerima sebuah buklet yang merinci komitmen yang dibuat di bawah JAP. Saat

dirilis, ada beberapa program untuk mendukung mantan tentara anak. Menurut Kementrian

Kesejahteraan Sosial Myanmar, memiliki kesepahaman dengan UNICEF yang bertujuan untuk

membantu anak-anak yang dibebaskan untuk mengakses pendidikan dan bantuan psikologis.

Dari 41 persen yang tersisa, beberapa dikunjungi oleh mitra yang memberikan bantuan (Child

Soldier International 2015, 21).

Upaya Akuntabilitas, Transparansi, Aturan Hukum dan Partisipasi Pemerintah

Myanmar Terkait Regulasi Perekrutan dan penggunaan Tentara Anak



Good Governance atau Tata Pemerintah yang baik adalah konsep normative mengenai

nilai-nilai yang merupakan tata kelola yang direalisasikan dan metode kelompok pelaku social

berinteraksi dalam konteks sosial tertentu (EDRC t.t). Secara resmi hal ini termasuk dalam

Country Policy and Institutional Assessment dan menetapkan faktor kunci yang mempengaruhi

penggunaan sumber daya yang efektif dalam mengejar tujuan akhir dalam pengentasan

kemiskinan. Sementara pada bulan April 2013 Panglima Tertinggi mengeluarkan instruksi yang

menetapkan bahwa staf militer tertuduh melakukan kerja paksa akan diadili di depan

pengadilan sipil berdasarkan KUHP 374. Seperti yang disebutkan, prosedur disipliner di dalam

Tatmadaw Kyi berada dalam yuridiksi kantor Judge Advocate General (JAG) yang mencakup

empat jenis prosedur pengadilan militer: 1). Pengadilan militer umum, 2). Rekapitulasi

pengadilan umum militer, 3). Pengadilan negeri, 4). Rekapitulasi pengadilan militer (Cheesman

& San t.t). Tindakan disipliner untuk kasus perekrutan di bawah umur umumnya ditangani di

bawah Rekapitulasi Pengadilan Militer. Dalam kasus tersebuut, komandan battalion dimana

petugas tersebut ditugaskan atau tidak dan dituduh dengan perekrutan di bawah umur, tugas

kapten perwira atau mayor adalah menyelidiki tuduhan tersebut dan menulis sebuah ringkasan

bukti. Ringkasan bukti tersebut dikirim kepada Assistant Adjutant General yang berbasis di satu

dari 14 RMCs (Regional Military Commands), yang kemudian mempelajari bukti tersebut dan

meneruskan pada Asistant of JAG di RMC (Child Soldiers International 2016, 3).

Prosedur pengadilan untuk perekrutan anak di bawah umur telah digunakan secar

efektif dalam beberapa kasus untuk menjatuhkan sanski disiplin kepada pejabat tingkat rendah,

perwira non-commissioned termasuk Kopral dan Sersan. Namun prosedur tersebut tidak

memiliki kemandirian yang duperlukan dalam mengatasi keterlibatan dalam praktik perekrutan

anak di bawah umur oleh personil militer yang pada beberapa kali lolos dari hukuman (the

Coalition 2009, 9). Hal tersebut kemudian membawa kemajuan dalam prosedur perekrutan

Tatmadaw Kyi karena perekrutan pada tingkat battalion sekarang telah dilarang dan mobile

unit telah dinonaktifkan sebagai sumber rekrutmen.

Respon Komunitas Internasional Terhadap Implementasi Joint Action Plan 2012

Negara merupakan aktor paling utama dalam Hubungan Internasional dan negaralah

yang menjadi paling dominan dalam terciptanya suatu kepentingan nasional. Di dalam suatu

kepentingan nasional melibatkan suatu interaksi yang terjadi antar negara. Kepentingan

nasional atau sering disebut juga ‘national interest’ yang dilakukan suatu negara untuk bisa



melaksanakan hubungan internasional dengan negara lain. Pelaksanaan kepentingan nasional

yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada

kebutuhan negara. Konsep kepentingan nasional mengacu pada tujuan kesejahteraan

pemerintah nasional di tingkat internasional. Pentingnya kepentingan nasional bagi suatu

negara yaitu kepentingan nasional mempengaruhi dimana posisi masing-masing negara

memilih pada negara lain atau yang menjadi rekannya dalam hubungan internasional.

Myanmar melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara lainnya serta membuka

diri dari isolasi yang telah dilakukan 50 tahun lamanya demi memperbaiki keadaan dalam

negerinya. Myanmar membawa kepentingan nasional dalam upaya impelementasi demikrasi

yang ditujukan dengan penandatanganan Joint Action Plan pada 2012 dengan UNICEF dalam

perekrutan dan penggunaan Tentara Anak oleh Tatmadaw. Kemudian kepentingan nasional

bertindak sebagai tujuan dan itu dapat mempengaruhi suatu kebijakan (Clinton 1986, 497-500).

Ketentingan nasional juga tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat

dari kondisi domestic dari negara tersebut, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan

social-budaya. Kepentingan nasional juga didasari akan suatu ‘power’ yang ingin diciptakan

sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar

pengakuan dunia.

Suatu negara mencapai beberapa tujuan nasionalnya dengan mengadopsi dan

menerapkan kebijakan domestiknya. Namun, karena terkait dengan negara-negara lain, maka

perlu mengadopsi kebijakan yang dapat meyakinkan negara lain untuk bereaksi dengan baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah negara perlu menjalin hubungan diplomatik dengan

negara-negara lain dan bekerjasama dalam menghadapi resolusi bersama dan implementasi

kooperatif isu-isu umum. Pelaksanaan hubungan semacam itu secara sistematis dan konsisten

dikatakan sebagai Kebijakan Luar Negeri suatu negara. Kebijakan dalam negeri dan luar negeri

dimaksudkan untuk mencapai tujuan kepentingan nasional. Salah satu kunci transisi Myanmar

adalah sejauh mana agenda reformasi yang dilakukan oleh Myanmar. Dalam prisnsip kebijakan

luar negerinya, Myanmar secara aktif berpartisipasi dalam agenda perdamaian dunia,

menentang peperangan, imperialism dan kolonialisme serta memelihara persahabatan dengan

semua negara. Myanmar menerapkan  prinsip kebijakan luar negeri yang aktif yaitu (mofa.gov

t.t): 1). Penghormatan dan keparuhan terhadap prinsip kesetaraan antara masyarakat dan antar

bangsa serta Five Principles of Peaceful Co-existence, 2). Mengambil posisi non-aligned dan

independent dalam isu internasional, 3). Menjaga hubungan persahabatan dengan semua

bansa, dan hubungan baik dengan negara-negara tetangga, 4). Melanjutkan dukungan dan

partisipasi aktif dengan PBB dan organisasi afiliasinya, 5). Melakukan program kerjasama



bilateral dan multilateral yang saling menguntungkan, 6). Melakukan perundingan regional dan

kerjasama yang menguntungkan terkait isu perekonomian dan sosial regional, 7). Partisipasi

aktif dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan penciptaan tatanan

ekonomi yang adil dan oposisi terhadap imperialisme, kolonialisme, intervensi, agresi dan

hegemonisme, 8). Penerimaan bantuan luar negeri yang bermanfaat bagi pembangunan

nasional.

Dalam depalan prinsip kebijakan luar negeri aktif Myanmar terdapat enam kebijakan

luar negerinya yang berkaitan dengan pencapaian kepentingan nasional Myanmar terkait

Implementasi Joint Action Plan 2012 yaitu,  menjaga hubungan persahabatan dengan semua

bansa, dan hubungan baik dengan negara-negara tetangga, melanjutkan dukungan dan

partisipasi aktif dengan PBB dan organisasi afiliasinya, melakukan program kerjasama bilateral

dan multilateral yang saling menguntungkan, melakukan perundingan regional dan kerjasama

yang menguntungkan terkait isu perekonomian dan sosial regional, partisipasi aktif dalam

pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan penciptaan tatanan ekonomi yang

adil dan oposisi terhadap imperialisme, kolonialisme, intervensi, agresi dan hegemonisme,

penerimaan bantuan luar negeri yang bermanfaat bagi pembangunan nasional (mofa.gov t.t).

Kerjasama internasional kemudian menjadi bagian penting dalam pencapaian

kepentingan nasional Myanmar. Menurut Holsti kerjasama internasional merupakan

pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara

lainnya akan membantu negara tersebut dalam mencapai kepentingan dan nilai-nilainya (Holsti

1988, 652-653). Kartasasmita juga menyebutkan bahwa kerjasama internasional adalah suatu

keharusan sebagai akibat dari adanya hubungan interdepedensi dan kompleksitas kehidupan

dalam hubungan internasional (Kartasasmita 1977, 19). Sesuai dengan tujuannya kerjasama

internasional memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dimana hubungan

kerjasama internasional dapat membantu proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian

masalah antar dua negara.

Situasi yang terjadi di dalam kerjasama internasional Myanmar merupakan upaya

transisi demokrasi ke depan yang kemudian ditunjukan dengan pencabutan serta pelonggaran

sanksi oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat serta adanya kesempatan yang diberikan kepada

Myanmar.  Proposi elit yang muncul memiliki keyakinan bahwa reformasi dapat menghasilkan

win-win solution yang meningkat seiring berjalannya waktu utnuk mempertahankan reformasi

tersebut. Pada April 2013 Uni Eropa sepakat untuk mencabut semua sanksi terhadap Myanmar

kecuali embargo senjata (Croft & Pawlak 2013). Sedangkan Amerika Serikat mengurangi sanksi



ekonomi dan keuangan tertentu terhadap Myanmar pada tanggal 11 Juli 2012, yang bertujuan

untuk mendorong lebih banyak perubahan politik dan berkontribusi pada pembangunan

ekonomi negara (Administration Eases Financial and Investment Sanctions on Burma, 2012).

Di bawah konteks hubungan AS-Myanmar yang lebih luas ini, kebijakan baru AS mendorong

untuk mempromosikan pemerintah yang demokratis dan rekonsiliasi nasional di Myanmar. Hal

tersebut kemudian telah mengawali prisip kebijakan luar negeri Myanmar yaitu dengan

menjaga hubungan persahabatan dengan semua bangsa, dan hubungan baik dengan negara-

negara tetangga.

Pada tahun 2013 Uni Eropa mengutamakan prioritasnya dalam Kerangka Komprehensif,

yang secara khusus ditujukan untuk membimbing kebijakan Uni Eropa menjelang pemilihan

November 2015, dimana Uni Eropa mengerahkan Misi Pemantauan Pemilu internasional

terbesar. Bantuan tersebut dialokasikan untuk tahun 2012-2013 untuk pembangunan terhadap

sektor sosial kesehatan, pendidikan dan mata pencaharian serta peningkatan kapasitas

pemerintah untuk mendukung reformasi demokrasi pembangunan inklusif dalam proses

perdamaian. Uni Eropa juga menjadi sebagai salah satu donor terbesar untuk proses

perdamaian, ditempatkan dengan baik untuk terus memberikan kontribusi terhadap

perdamaian abadi, dimama mengalokasikan 30 juta euro dalam memperkuat the Myanmar

Peace Center (MPC). Melalui kerjasama multilateral di bawah Program Indikatif Multiannual

2014-2020 (EUR 688 juta), Uni Eropa terus mendukung agenda transformatif di empat sektor:

1) pembangunan pedesaan, pertanian, keamanan, pangan dan gizi; 2) pendidikan; 3) tata kelola,

rule of law, pembangunan kapasitas negara; dan 4) dukungan pembangunan perdamaian (EEAS

t.t, 2). Uni Eropa juga mengadopsi ‘Comprehensive Framework for the European Union's policy

and support to Myanmar’ pada bulan Juli 2013 memprioritaskan dukungan terhadap

pembangunan perdamaian, demokrasi, social dan ekonomi dan perdagangan dengan demikian

juda dapat mencerminkan tujuan FESR (the Framework for Economic and Social Reforms).

Upaya diplomasi yang baik antara AS dan Myanmar dengan bantuan pembangunan AS

yang berfokus utama untuk memperdalam dan mempertahankan reformasi politik dan

ekonomi, menjamin bahwa perubahan ini akan menguntungkan masyarakat dan meredakan

konflik yang ada. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam mendukung keterlibatan

baru dari bank pembangunan multilateral, yang mulai beroperasi pada tahun 2013. Selama tiga

tahun terakhir, mitra pembangunan Amerika Serikat di World Bank dan Asian Development

Bank telah berkomitmen melakukan lebih dari $ 3,8 miliar untuk kebutuhan krisis infrastruktur

dan layanan kemanusiaan Myanmar. Pemutusan tersebut menghapus berbagai sanksi ekonomi



dan keuangan terhadap Myanmar (US Department of States, U.S. Relations with Burma 2012).

Adanya partisipasi dalam dua dialog pertama Hak Asasi Manusia Amerika Serikat-Burma

tahunan di Naypyidaw pada bulan Oktober 2012 dan pertemuan informal tanpa menarik

dengan mitra Myanmar di forum multilateral seperti Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN

Plus. Upaya kerjasama internasional yang telah terjadi kemudian  merealisasikan prinsip

kebijakan luar negeri lainnya bagi Myanmar yaitu, melakukan program kerjasama bilateral dan

multilateral yang saling menguntungkan dan melakukan partisipasi aktif dalam pemeliharaan

perdamaian dan keamanan internasional dan penciptaan tatanan ekonomi yang adil dan oposisi

terhadap imperialisme, kolonialisme, intervensi, agresi dan hegemonisme.

Dalam melakukan perundingan regional dan kerjasama yang menguntungkan terkait isu

perekonomian dan sosial regional yaitu ASEAN  menerapka npengaruhnya pada saat kritis

dalam masa transisi untuk meningkatkan kepercayaan dua kelompok utama (public dan

oposisi) mengenai prospek konsolidasi demokrasi yang berhasil. Pada tahun 2011, ASEAN

mengumumkan bahwa Myanmar akan menjadi chairmanship pada 2014 dimana keuntungan

yang didapat Myanmar dari kesempatan Chairmanship 2014 adalah untuk meningkatakan

kredibilitas kebijakan reformasi di dalam negeri dan untuk mendorong kepercayaan pada rezim

baru di anatara penduduk karena masyarakat melihat bahwa sebuah organisasi yang pernah

mengabaikan negara mereka, sekarang memeluknya (BBC News Asia 2011). Ini memberikan

tingkat legitimasi kepada rezim yang menjadi sangat penting dalam proses konsolidasi.

Myanmar juga dapat memanfaatkan actor eksternal yang kuat. ASEAN telah memasuki fase

aktif dan telah memiliki ketertarikan kuat pada prospek Myanmar di antara investor, perusaan,

dan pemerintah asing serta organisasi antar pemerintah. negara-negara kini mendirikan

kedutaan besarnta di Myanmar setelah bertahun-tahun absen. Myanmar mendapat sorotan

internasional sebagai tuan rumah Forum Ekonomi pada Juni 2013,  ASEAN Games pada  bulan

Desember dan memimpin ASEAN pada 2014 (Kyi 2015, 10).

Dengan melakukan aktifitas kerjasama internasional Myanmar mendapatkan

keberhasilan ekonomi dan politik dalam menciptakan ruang dalam evolusi negaranya. Hal

Tersebut kemudian merealisasikan prinsip kebijakan luar negeri Myanmae yaitu penerimaan

bantuan luar negeri yang bermanfaat bagi pembangunan nasional. Terdapat perbaikan sekolah.

Perawatan medis, dan mata pencaharian ekonomian bagi masyarakat oleh sektor swasta,

peningkatan layanan pemerintah yang dikonbinasikan dengan adanya penciptaan lapangan

kerja bagi sektor swasta dalam meningkatkan legitimasi pemerintah. Hal tersebut kemudian



dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan masyarakat etnis terhadap

pemerintah dalam melindungi kesejahteraannya.

Kesimpulan

Penandatangan Joint Action Plan dengan UNICEF pada tahun 2012 menandai sebuah

langkah penting bagi pemerintah dan militer Myanmar dalam menangani perekrutan anak di

bawah umur di angkatan bersenjata. Hal tersebut kemudian juga menjadi salah satu bentuk

penting dari reformasi pemerintah demokrasi kedepan. Dengan penandatanganan Joint Action

Plan tersebut telah menyebabkan mekanisme pencegahan dan pertanggung jawaban yang

dirancang untuk memperkuat hukum tata pemerintah. Anak-anak yang berada di Tatmadaw

terus diidentifikasi dan dibebaskan dari angkatan bersenjata, perintah dan instruksi. Dalam

pelaksanaan Joint Action Plan tersebut tidak dapat berjalan dengan ideal dengan kerangka

waktu delapan belas bulan yang berakhir pada Desember 2013. Dalam mencapai tujuan

demobilisasi tersebut Myanmar kemudian mencari dukungan internasional dengan melakukan

kerjasama internasonal dalam rangka mensejahterakan masyarakat Myanmar (Terkait socio-

ekonimi masyarakat), pelatihan militer (terkait pengawasan perekrutan anggota Tatmadaw)

yang berakibat dalam pengimplementasian Joint Action Plan terkait perekrutan anak di bawah

umur di angkatan bersenjata lebih lanjut. Dengan reformasi yang terjadi di Myanmar terdapat

kesempatan kerjasama internasional yang terbuka bagi Myanmar, penandatanganan Joint

Action Plan 2012 merupakan salah satu bentuk upaya good governance dalam tercapainya

national interest Myanmar dalam memperbaiki pertahanan, perekonomian dan Hubungan

Internasional  negaranya.

Myanmar telah mengalami kemajuan dalam pelaksanaan Joint Action Plan. Pada 2016

hampir 750 tentara anak-anak di bawah umur dan orang muda yang direkrut sebagi tentara

anak-anak telah dibebaskan dari Tatmadaw Kyi sejak penandatangan Joint Action Plan. Anak-

anak juga mendapatkan manfaat dari layanan dalam mengintegrasikan kembali keluarga dan

komunitas mereka (UNICEF 2016, 1). Implementasi terkait perekrutan dan penggunaan anak-

anak dalam Tatmadaw Kyi tidak hanya berhenti pada Rule of Law namun juga bantuan dan

reintegrasi dari luar yang dapat mencegah keterlibatan anak-anak dalam jajaran angkatan

bersenjata melalui sektor perekonomian, keamanan (military) dan dukungan internasional yang

berpengaruh dalam kesejahteraan dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat Myanmar mengingat

perekrutan dilakukan secara paksa, dan adanya faktor sosio-ekonomi dalam masyarakatnya.

Kerjasama internasional kemudian menjadi jawaban dari keadaan Myanmar saat ini. Menurut



Holsti kerjasama internasional merupakan pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa

kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara tersebut dalam

mencapai kepentingan dan nilai-nilainya (Holsti 1988, 652-653).
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