Khawatir Terjadi Konflik, Bangladesh
Pindahkan 15.000 Pengungsi Rohingya
yang Tinggal di Perbatasan Myanmar
DHATU - Akibat membeludaknya pengungsi Rohingya yang tinggal di jalur
perbukitan Chittagong, yang dekat dengan perbatasan Myanmar, Pemerintah
Bangladesh berencana akan memindahkan setidaknya 15.000 pengungsi Rohingya ke
daerah lain. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat setempat.
Sebagian besar dari setengah juta warga Rohingya yang mengungsi di Bangladesh
tenggara selama lima minggu terakhir tinggal di kamp-kamp yang berada di lahan
pemerintah. Tetapi ribuan pengungsi yang mayoritas adalah Muslim, menetap di
distrik Bandarban, bagian dari Bukit Chittagong, Bangladesh, di mana suku-suku
pribumi melakukan pemberontakan separatis pada 1980-an dan 1990-an.

BERITA REKOMENDASI




Mengaku Terus Pantau Krisis Rohingya, Thailand Siap Beri Bantuan ke Bangladesh
dan Myanmar
Tragis! Sempat Bertahan di Rakhine, Bayi Rohingya Jadi Korban Lemparan Granat
Mulia! Kelompok Sopir Taksi di Newcastle Kumpulkan Uang Tip untuk
Disumbangkan ke Warga Rohingya
BACA JUGA: Keren! Myanmar Apresiasi Bantuan Indonesia untuk Pengungsi
Rakhine
Otoritas Bangladesh khawatir jika kehadiran mereka dapat menghidupkan kembali
konflik antara penduduk Muslim setempat dan anggota suatu suku yang sebagian
besar beragama Buddha.
"Pemerintah sekarang telah memutuskan untuk memindahkan 15.000 warga
Rohingya yang baru tiba ke kamp utama," kata administrator pemerintah Bandarban,
Dilip Kumar Banik, dikutip dari Daily Mail,Minggu (1/10/2017).
Banik mengatakan bahwa pemerintah akan mulai memindahkan mereka pada Senin 2
Oktober untuk memastikan perdamaian di distrik Bandarban tetap terjaga.
BACA JUGA: Alhamdulillah! Bangladesh Buka Pintu dan Minta Bantuan
untuk Muslim Rohingya
Pihak Bangladesh pun telah membatasi pergerakan para pengungsi, melarang mereka
meninggalkan kamp yang penuh sesak di mana ratusan ribu orang tinggal dalam
kondisi putus asa dengan tempat penampungan yang tidak memadai. Banik
mengatakan bahwa pemerintah juga ingin memindahkan sekira 12.000 Rohingya
yang terdampar di tanah tak berdaulat antara Bangladesh dan Myanmar.

Sekadar diketahui, sempat bereaksi keras terhadap pengungsi Muslim Rohingya,
sikap Pemerintah Bangladesh kini mulai melunak. Bangladesh melonggarkan
pembatasan terhadap kelompok bantuan yang bekerja di kamp pengungsi.
Bahkan, Bangladesh juga meminta dana USD250 juta dari Bank Dunia untuk
mendanai bantuan darurat. Langkah ini diambil Bangladesh setelah kedatangan lebih
dari 435 ribu Muslim Rohingya dari Myanmar yang memenuhi area perbatasan
mereka.
Seorang direktur Biro Urusan Organisasi Non-pemerintah (NGO) Bangladesh,
Shahdat Hossain, menyatakan bahwa institusinya telah mengizinkan 30 kelompok
lokal dan internasional untuk memenuhi kebutuhan darurat para pengungsi Rohingya
di sejumlah kamp.
Saat ini para pengungsi di kamp-kamp tersebut menghadapi kelangkaan makanan dan
obat-obatan. Di saat yang sama, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
memperingatkan lonjakan risiko penyakit kolera akibat buruknya sanitasi.

