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Pengantar Redaksi

Salam dari  Sekretariat VIVAI Indonesia

Areopagus kali ini menyajikan kepada kita beragam informasi. Di 
antaranya, kisah Arum, seorang gadis asal Pekalongan, Jawa Tengah 
yang menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking), setelah 

ditipu dan direkrut oleh Tari untuk bekerja di sebuah restoran di Bali tetapi  kemudian 
malah bekerja di sebuah rumah bordir atau tempat prostitusi di Labuan Bajo. Dari 
kisah Arum, kita semakin mengerti bahwa kasus perdagangan manusia masih 
menjadi persoalan krusial yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini, terutama kaum 
perempuan.  Hal ini dapat kita lihat pada data yang dirilis oleh IOM 2014. Menurut 
data yang dirilis IOM, 2014, 73,5 % korban perdagangan manusia di Indonesia adalah 
perempuan dewasa dan 14 %  adalah anak perempuan. 

Bagaimanapun juga, memberantas tindakan pidana perdagangan orang merupakan 
tanggung jawab yang harus dipikul bersama, baik negara, masyarakat sipil, maupun 
orang yang berkehendak baik.  Gereja Katolik Indonesia melalui Counter Women 
Trafficking Comission-Ikatan Biarawati Seluruh Indonesia (CWTC-IBSI) telah 
turut mengambil bagian dalam memberantas tindakan perdagangan orang dengan 
memberikan sosialisasi tentang persoalan perdagangan manusia di gereja-gereja 
katolik dan membantu proses pemulangan korban perdagangan manusia ke daerah 
asalnya. 

Sastra barangkali menjadi salah satu alat kritik sosial untuk menyadarkan 
masyarakat dan pemerintah tentang bahaya dari tindakan perdagangan orang. 
Pementasan teater berjudul “Tungku Haram” yang diperankan oleh ratusan anak SMA 
dan SMK Suryadikara Ende dan disutradarai oleh P. Yohan Wadu, SVD memberikan 
kesadaran baru kepada masyarakat bahwa mempertahankan hidup dengan cara 
menjual manusia lain merupakan tindakan haram dan bertentangan dengan filosofi 
tungku masyarakat Flores. 

Sebagaimana data yang dirilis oleh IOM, 2014, mayoritas korban tindakan 
perdagangan orang adalah kaum perempuan, baik anak-anak maupun dewasa. 
Selain menjadi korban perdagangan manusia, kaum perempuan juga menjadi korban 
kekrasan, entah kekerasan pada ranah domestik maupun kekerasan pada ranah 
komunitas. Untuk konteks wilayah NTT, misalnya, dari data Divisi Perempuan TRUK, 
terhitung sejak taun 2000 sampai 2016, ada sebanyak 816 perempuan yang menjadi 
korban kekerasan. Menurut Fr. Cello Gunadi, aktivis TRUK dalam tulisannya, jumlah 
tersebut tidak mewakili angka korban yang terjadi di lapangan.

Selain informasi-informasi di atas, beberapa informasi lainnya disajikan juga oleh 
Areopagus kali ini. Semoga informasi-informasi yang disajikan ini dapat menumbuhkan 
semangat kita untuk tetap berjuang di tempat karya, kerja, dan pelayanan kita masing-
masing. 

Selamat Membaca!! 
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Arum (Tengah) didampingi Sr. Geno dan Fr. Flory saat tiba di Bandara Internasional 
Soekarno Hatta-Jakarta 

Kisah Arum, 
Korban Perdagangan Manusia Asal 

Pekalongan Jawa Tengah

Nasib sial menimpa Arum Kusuma 
Wardani, seorang gadis asal 

Batang-Pekalongan, Jawa Tengah. Gadis 
berusia 18 tahun ini menjadi korban 
sindikat perdagangan manusia (human 
trafficking) setelah direkrut oleh agen 
pencari kerja bernama Yuki atau Tari yang 
berdomisili di Jakarta.  

Arum Kusuma Wardani atau yang 
biasa disapa Arum adalah seorang gadis 
lulusan jurusan akuntansi dari SMK NU 
Bandar Batang Pekalongan pada Juni 2017 
lalu. Karena keadaan ekonomi keluarga 
yang tidak mampu, Arum tidak bisa 
melanjutkan pendidikannya ke jenjang 
yang lebih tinggi. Lantas pada September 
lalu, dia berhijrah ke Kawasan Industri 
Kerawang, Bekasi Jawa Barat untuk 
mencari pekerjaan.  Kurang lebih selama 
satu bulan di sana, Arum menganggur 
karena belum mendapatkan pekerjaan.       

Tiba-tiba suatu ketika, Arum 
mendapatkan tawaran kerja dari facebook, 

dengan akun bernama Tari. Ia ditawari oleh 
Tari untuk bekerja pada sebuah restoran di 
Bali dengan gaji yang tinggi. 

“Ketika saya lagi nyari-nyari kerja, 
tiba-tiba ada  tawaran kerja di facebook. 
Tetapi saya belum iyakan (menerima) 
sampai dua minggu. Saya lihat dan 
saya nanya-nanya doang. Emang dari 
pertamanya  sih aku udah curiga. Aku 
ngga yakin. Tapi dia berikan aku bukti-
bukti bahwa kerja di sana (Bali) bagus,” 
tutur Arum ketika diwawancarai di 
Bandara Soekarno-Hatta pada 30/10/2017. 
“Kerjanya enak dek. Apalagi kalau kamu 
kerja sampai dua belas jam sehari, gajinya 
tambah besar”, demikian  Arum meniru 
ucapan Tari atau Yuki.  

“Daripada saya nganggur dan ngga 
dapat pekerjaan, akhirnya saya pun 
menerima tawaran pekerjaan tersebut” 
lanjut Arum. Setelah menerima tawaran 
pekerjaan tersebut, Arum memilih pulang 
ke Batang Pekalongan untuk meminta 

restu dari kedua orang tuanya, agar dirinya 
diizinkan untuk bekerja di Bali. Kedua 
orang tua Arum tidak mengijinkannya 
untuk pergi bekerja di Bali dengan alasan 
tempat itu terlalu jauh. Tetapi Arum tetap 
bersikeras untuk pergi bekerja di Bali. 
Untuk menambah biaya perjalannya ke 
Bali, Arum menjual handphone miliknya. 

Minggu (22/10), Arum berangkat dari 
Pekalongan ke Terminal Klari Kerawang 
untuk bertemu dengan Tari. Setelah turun 
dari bus, lantas ia bertemu dengan Tari 
yang sudah menunggu kedatanganya 
di terminal. Dari Terminal, mereka 
berangkat menuju sebuah hotel di Jakarta 
lalu menginap bersama suami Tari. Senin 
(23/10) dinihari, Suami Tari menghantar 
Arum dan Tari ke Bandara Internasional 
Soekarnno Hatta. Dari Jakarta, mereka 
lalu terbang ke Bali pada jam 04.30 
dengan pesawat Lion Air. 

Setibanya di Bali, alih-alih keluar dari 
Bandara menuju restoran, tempat Arum 
akan bekerja, mereka malah menuju ruang 
transit Bandara. Hal ini menimbulkan 
kecurigaan dalam diri Arum. Perjalanan 
ini rupanya di luar dari apa yang pernah 
dipikirkan gadis kelahiran Batang-
Pekalong ini. Sekitar pukul 14.00 waktu 
setempat, keduanya naik pesawat NAM 
Air jurusan Labuan Bajo. Arum semakin 
curiga kalau-kalau ia sebenarnya tidak 
bekerja di tempat yang sebelumnya  
sudah dijanjikan oleh Tari. Ketika tiba 
di Bandara Komodo Labuan Bajo, ia 
dijemput oleh sopir pribadi pemilik tempat 
yang kemudian Arum akan bekerja

Ketika turun dari mobil, Arum 
begitu kaget dan shock melihat bos atau 
“mami” yang memakai celana mini super 
ketat sedang menikmati minuman dan 
merokok.  Mimpi Arum untuk bekerja 
di restoran dengan gaji yang besar sudah 
pupus. Ia yang semulanya akan bekerja di 
sebuah restoran di Bali, kini harus bekerja 
di rumah bordil atau tempat prostitusi di 
Labuan Bajo dengan nama Merah Jingga 
atau yang lebih dikenal dengan sebutan 
MJ. 

Mami atau bos pemilik MJ kemudian 
menjelaskan kepada Arum pekerjaan apa 
yang akan dilakukannya selama di MJ. 
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Sebagai pekerja malam, Arum dituntut 
untuk untuk bisa merokok, minum 
minuman keras, mengenakan celana mini 
nan ketat, dan menerima BO (booking out). 

Istilah BO dalam bisnis prostitusi berarti 
memesan seorang perempuan pekerja seks 
komersial (PSK)  yang bekerja di rumah 
bordil untuk dibawa keluar dan berkencan 
dengan laki-laki yang telah memesannya. 
Perempuan ini dibayar dengan harga 
tertentu berdasarkan kesepakatan antara 
laki-laki pemesan dengan bos PSK.

Gadis berparas cantik ini lantas merasa 
keberatan dengan semua tuntutan tersebut. 
Tetapi majikan berusaha meyakinkan 
dia bahwa lama-kelamaan dia pasti bisa. 
Selain itu, majikannya memaksa dia harus 
bisa menjalankan semua tuntutan tersebut 
agar dapat memperoleh gaji. Arum benar-
benar berada di bawah tekanan yang luar 
biasa. 

Selama tiga malam, Arum menjalankan 
profesinya sebagai PSK, meskipun ia tidak 
pernah benar-benar menjalankannya. 
“Pernah malam kedua, saya mendapat 

p e l a n g g a n . 
Saya diminta 
oleh bos saya 
dan para 
senior (PSK 
yang sudah 
lama bekerja 
di tempat 
itu) untuk 
m e l a y a n i 
l a k i - l a k i 
itu dengan 
r a m a h . 
Saya harus 
m e r o k o k , 

duduk di sampingnya, menuangkan 
minuman di gelasnya.  Tetapi saya tidak 
melakukannya. Saya hanya menuangkan 
minuman di gelasnya. Karena pelayananku 
tidak bagus dan tidak pernah memberikan 
senyuman kepadanya, laki-laki itu 
akhirnya membatalkan pesanannya dan 
meminta perempuan lain,” tutur Arum 
dengan nada sedih. 

Dalam pergulatan batinnya yang luar 
biasa, Arum berpikir untuk kabur dari 
tempat tersebut. Sabtu (28/10) benar-
benar hari yang beruntung bagi Arum. Dia 
berhasil kabur dari MJ dengan menipu 
majikannya bahwa dia hendak pergi ke 
laundry  untuk menghantar pakaiannya 
yang kotor. “Saya masukan beberapa 

potong pakaianku ke dalam kantong 
plastik, lalu bilang ke bos kalau saya mau 
pergi ke laundry. Padahal saya mau kabur 
dari tempat itu dengan membawa pakaian 
di kantong palstik. Pakaianku yang lain 
dan koper saya tinggalkan di tempat itu,” 
ujar Arum.

Arum kemudian meminta jasa ojek 
untuk menghantar dirinya ke kantor polisi 
(Polres Mabar). Di Kantor polisi, Arum 
dimintai keterangan terkait peristiwa 
yang menimpa dirinya. Setelah dimintai 
keterangan, pihak kepolisian menghubungi 
Sr. Yosephina, SSpS, pimpinan Rumah 
Perlindungan Perempuan St. Theresia 
Labuan Bajo untuk menjemput Arum dan 
membawanya ke Rumah Perlindungan 
Perempuan. Hal ini dibenarkan Sr. 
Yosephina ketika dikonfirmasi melalui 
telepon pada senin siang (30/10). 

Arum memutuskan untuk tidak 
membawa kasus yang menimpanya ke 
ranah hukum. Pada senin (30/10) dia 
berangkat dari Labuan  Bajo hendak 
kembali ke kampung halaman nya di 
Pekalongan, dengan biaya akomodasi 
ditanggung oleh pihak MJ. Setelah 
dihubungi oleh Sr. Yosephina, Fr. Flory, 
SVD dan Sr. Geno, SSpS dari VIVAT 
Internasional Indonesia menjemput 
kedatangan Arum di Bandara Soekarno 
Hatta. Lalu VIVAT memfasilitasi semua 
perjalananya dari Bandara menuju 
kampung halamannya. Kini, Arum 
sudah kembali berada di tengah-tengah 
keluarganya.*** (Flory)

Kekerasan terhadap 
Perempuan dan Martabat 

Manusia
Oleh:Fr. Cello Gunadi, SVD*

 Dalam beberapa dekade terakhir, 
kekerasan terhadap perempuan, 

baik di ranah personal maupun  di ranah 
komunitas menjadi fenomena global yang 
marak terjadi di hampir seluruh belahan 
dunia, termasuk Indonesia.  Di Indonesia, 
persoalan kekerasan terhadap perempuan 
merupakan fakta yang tidak dapat 
disangkali oleh siapa pun. Kemunculan 
berbagai organisasi, baik organisasi 
pemerintah maupun non pemerintah yang 
berkosentrasi pada persoalan dan isu 
kekerasan terhadap perempuan adalah 
barang bukti bahwa kekerasan terhadap 
perempuan  bukan cerita fiksi. 

Di Indonesia, Komisi Nasional Anti 
Kekerasan terhadap Perempuan  (Komnas 
Perempuan), misalnya  adalah lembaga 
negara independen yang dibentuk sebagai 
mekanisme nasional untuk menghapuskan 
Kekerasan terhadap Perempuan. Komnas 
Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat 
sipil, terutama kaum perempuan kepada 
pemerintah untuk mewujudkan tanggung 
jawab negara dalam menanggapi dan 
menangani persoalan kekerasan terhadap 

Opini
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perempuan. Tuntutan tersebut berakar 
pada tragedi kekerasan seksual yang 
dialami terutama perempuan etnis 
Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di 
berbagai kota besar di Indonesia (Berita 
Komnas Perempuan).

Selain Komnas Perempuan yang 
bergerak di level Nasional, ada juga 
organisasi-organisasi non pemerintah 
yang bergerak di daerah-daerah. Salah 
satu organisasi non pemerintah yang 
berkosentrasi dan bekerja membantu para 
perempuan korban kekerasan, misalnya 
adalah Divisi 
Perempuan Tim 
Relawan Untuk 
K e m a n u s i a a n 
(TRUK) yang 
berkedudukan di 
kota Maumere, 
Kabupaten Sikka-
NTT.  Sejak 
berdirinya pada 
tahun 1997 hingga 
hari ini, lembaga 
ini mengabdi dan 
bekerja secara 
penuh membantu 
p e r e m p u a n -
perempuan di 
Kabupaten Sikka, 
dan dari berbagai 
wilayah di NTT 
yang menjadi 
korban berbagai 
kekerasan. 

Berdasarkan data dari Divisi 
Perempuan TRUK, terhitung sejak tahun 
2000 sampai dengan 2016, ada sebanyak 
816 perempuan dari berbagai wilayah  di 
NTT yang menjadi korban kekerasan. 
Jumlah yang demikian bukan diinput 
berdasarkan hasil survey, melainkan 
berdasarkan pengaduan dan laporan 
korban ke lembaga ini (Data Div. P. 
TRUK). Jumlah yang didata oleh Divisi 
Perempuan TRUK tentu tidak mewakili 
angka korban yang sesungguhnya di 
lapangan, karena barang pasti masih ada 
banyak kasus dan korban lain yang tidak 
mengadu ke Divisi Perempuan TRUK. 

Kehadiran lembaga-lembaga 
atau organisasi-organisasi pemerhati 
persoalan kekerasan terhadap perempuan 
dan sekian banyaknya perempuan yang 
telah didata sebagai korban menunjukkan 
bahwa perempuan adalah pihak yang 
paling rentan, dianggap lemah dan tidak 
mendapat penghormatan sebagaimana 
mestinya di dalam masyarakat. Padahal, 
pada prinsipnya,  baik laki-laki maupun 
perempuan harus diperlakukan secara 
sama dan dihormati sebagai pribadi yang 
bermartabat. 

Kekerasan terhadap Perempuan 
dan Akarnya

Fenomena kekerasan terhadap 
perempuan yang  terus terjadi hingga 
hari ini  telah menampilkan sisi 
gelap kehidupan komunitas manusia. 
Manusia memperlakukan manusia lain 
(perempuan) secara tidak manusiawi. 
Sampai pada tahap ini, niscaya ada tiga 
pertanyaan solutif yang harus diajukan. 
Pertama, untuk mendapat pemahaman 
yang tepat tentang kekerasan terhadap 

perempuan. Pertanyaannya adalah apa itu 
kekerasan terhadap perempuan? Kedua, 
apa yang menjadi akar dari persoalan 
kekerasan terhadap perempuan? Dan 
ketiga, bagaimana mengakhiri persoalan 
kekerasan terhadap perempuan?

Pasal 1 Deklarasi tentang Penghapusan 
Kekerasan terhadap Perempuan yang 
diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB 
pada 20 Desember 1993 mendefinisikan 
kekerasan terhadap perempuan sebagai 
segala bentuk tindakan berbasis gender 
yang berakibat kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, seksual atau 
psikologis pada perempuan, termasuk 
ancaman tindakan-tindakan semacam 
itu, pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara sewenang-wenang, 
baik yang terjadi di depan umum atau 
dalam kehidupan pribadi (Kumpulan 
Kebijakan terkait penanganan kasus-
kasus Kekerasan terhadap Perempuan; 
Komnas Perempuan, 2011). Definisi ini 
adalah cukup jelas untuk memahami apa 
itu kekerasan terhadap perempuan.

Selanjutnya tentang pertanyaan kedua, 
apa yang menjadi akar dari persoalan 
kekerasan terhadap perempuan? Definisi 
tentang kekerasan terhadap perempuan 

sebagaimana dipaparkan di atas secara 
tersirat menunjukkan bahwa pada 
pokoknya kekerasan terhadap perempuan 
berakar pada tendensi, identifikasi, sikap, 
dan diferensiasi masyarakat tentang yang 
pria dan wanita, antara kaum lelaki dan 
perempuan. 

Konsepsi dan identifikasi tentang 
perempuan dan laki-laki di dalam 
masyarakat sering disebut gender. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
kekerasan terhadap perempuan berakar 
pada konsepsi gender. Dan pada tataran 

fakta, konsepsi dan identifikasi 
gender adalah sungguh-
sungguh sebuah ketidakadilan. 
Laki-laki menempati posisi 
superior; yang berkuasa, yang 
kuat, yang bijaksana, yang 
mapu mengambil keputusan-
keputusan rasional, dan lain-
lain. Sebaliknya, perempuan 
menempati posisi inferior; 
yang lemah, cengeng, pemuas 
kebutuhan laki-laki, orang 
dapur, dan lain-lain. Singkat 
kata, perempuan dilihat lebih 
rendah atau tidak setara dengan 
kaum lelaki.

Konsepsi gender yang 
pada ujungnya adalah 
ketidakadilan dan kekerasan 
terhadap perempuan bukanlah 
kodrat alamiah manusia, 
melainkan sebuah konstruksi 

sosio kultural. Artinya diciptakan di 
dalam masyarakat dan budaya tertentu. 
Dalam definisinya tentang feminisme, 
Joan Wolfski Conn mengemukakan 
bahwa kekerasan terhadap perempuan 
berlangsung dalam situasi dominasi 
budaya yang dikendalikan arti dan 
tindakannya oleh kaum lelaki dan demi 
kepentingan kaum lelaki itu sendiri. 
Akar penindasan terhadap perempuan 
adalah sebuah kebudayaan di dalamnya  
kaum lelaki berperan sebagai kekuatan 
dominan (Jurnal Ledalero: Manusia 
memperdagangkan Manusia, 2014, 
p.69).

Mengakhiri Kekerasan Terhadap 
Perempuan

Sebagai jawaban atas pertanyaan 
ketiga, yaitu bagaimana mengakhiri 
kekerasan terhadap perempuan, akar 
persoalannya mau atau tidak mau harus 
dievaluasi. Identifikasi dan konsepsi 
gender yang menempatkan perempuan 
pada posisi inferior mesti secara 
proporsional dilihat kembali, bukan 
hanya pada tataran konsep melainkan 
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juga pada ranah praksis. Budaya berpikir 
yang sudah terlanjur dianggap kudus, 
di mana perempuan dilihat sebagai 
yang lebih rendah harus diganti dengan 
memasukkan paradigma baru, yaitu 
prinsip kesetaraan karena martabat atau 
harga diri yang sama.

 Jika selama ini perempuan dianggap 
kelas dua atau lebih rendah, lalu kekerasan 
terhadap perempuan dianggap sebagai 
sesuatu yang wajar, maka sudah saatnya 
untuk mengubah paradigma tersebut, 
bahwa perempuan pada hakikatnya 
berada pada posisi setara dengan laki-
laki. Kekerasan dan segala bentuk 
eksploitasi terhadap perempuan adalah 
jahat dan tidak dapat dibenarkan. Untuk 
lebih terang dan masuk di akal sehat 
tentu mesti disampaikan dan dijelaskan 
di mana letak kesetaraan antara laki-laki 
dan perempuan.

Satu alasan dasar yang mengharuskan 
siapa saja untuk respek dan memperlakukan 
orang lain secara manusiawi, termasuk di 
dalamnya terhadap perempuan, adalah 
keluhuran martabat pada setiap pribadi. 
Martabat yang lazim disebut harga diri 
itulah yang membuat perempuan dan laki-
laki berada pada posisi setara. Martabat 
atau harga diri perempuan tidak lebih 
rendah dari pada laki-laki. Demikian pun 
sebaliknya. Pada martabat atau harga 
diri itulah terletak kesetaraan pria dan 
wanita. 

Apa itu martabat? Dalam sejarah 
pemikiran manusia, konsep tentang 
martabat manusia merupakan salah satu 
pokok menarik yang sering dibicarakan. 
Dalam refleksi filosofis dan teologis abad 
pertengahan misalnya, basis pemahaman 
tentang martabat manusia adalah ide 
tentang manusia sebagai gambaran Allah 
atau imago Dei. Manusia, baik laki-laki 

maupun perempuan adalah gambaran diri 
Allah, sebab itu di dalam dirinya terdapat 
nilai ilahi yang sama.

Selanjutnya, di puncak pencerahan 
Eropa, Imanuel Kant bertahta sebagai 
pemikir martabat manusia dan juga sebagai 
mahkota pemikiran moral modern. Kant 

merumuskan gagasan tentang martabat 
manusia dengan berbasis pada ide dasar 
manusia sebagai persona. Menurut Kant, 
hanya manusia yang disebut persona. 
Sebagai persona, manusia melampaui 
segala harga  dan memiliki tujuan pada 
dirinya sendiri. Manusia sebagai persona 
melampaui segala harga karena memiliki 
martabat, yaitu sebuah nilai intrinsik 
absolut di dalam dirinya.

Nilai intrinsik tersebut menjadikan 
manusia sebagai subyek yang  hidup 
dan memiliki tujuan pada dirinya, bukan 
sebagai alat yang dapat dipakai untuk 
suatu keinginan tertentu. Oleh karena itu, 
manusia harus dipandang sebagai subyek 
dan bukan alat. Manusia sebagai tujuan 
dalam dirinya berarti bahwa manusia 
tidak sama dengan barang yang memiliki 
harga. Setiap manusia memiliki martabat 

atau nilai di dalam dirinya yang tidak 
dapat ditukar dengan apa pun. Dalam hal 
ini, manusia melampaui segala harga dan 
tidak dapat diinstrumentalisasi. 

Oleh karena pada setiap pribadi 
manusia, entah laki-laki atau perempuan 
terdapat nilai yang sama, maka setiap 
manusia berada pada posisi setara. Dan 
martabat atau dignitas itu melekat pada 
setiap manusia. Karena itu setiap manusia 
harus diperlakukan secara terhormat. 
Dengan demikian, martabat ialah alasan 
kunci dari penolakan segala bentuk 
instrumentalisasi terhadap manusia 
(Otto Gusti Madung, Filsafat Politik, 
Ledalero,2013).

Berbasis pada pengertian martabat 
manusia sebagaimana dijelaskan di atas, 
maka boleh disimpulkan bahwa konsepsi 
gender yang dihidupi oleh sebagian 
masyarakat di dunia dan di dunia timur 
pada khususnya adalah sesuatu yang tidak 
tepat. Budaya berpikir atau konsepsi yang 
menempatkan perempuan pada posisi 
inferior bertentangan dengan martabat 
manusia. Oleh karena itu, hanya ada satu 
jalan yang bisa dipakai untuk mengakhiri 
praktik-praktik ketidakadilan dan atau 
kekerasan terhadap perempuan, yaitu 
dengan membongkar dan mengevaluasi 
akar penyebabnya. 

Ketidakadilan gender yang terlanjur 
dianggap baik dan kudus harus ditinjau 
kembali dengan berlandaskan keluhuran 
martabat manusia, bahwa pada kodratnya, 
entah laki-laki  atau perempuan memiliki 
nilai atau martabat yang sama yang 
harus dihormati.  Perempuan dan laki-
laki berada pada posisi setara dan harus 
diperlakukan secara sama. Tidak ada 
klasifikasi superior dan inferior.*** 

 
*Cello Gunadi, SVD: aktivis TRUK 

Divisi Perempuan Maumere

VIVAT Internasional Indonesia (VI 
Indonesia)  menyelenggarakan 

pertemuan Extended Team di Kantor 
Sekretariat VI Indonesia di Jakarta 
pada Kamis dan Jumat (16-17/11/17). 
Pertemuan ini merupakan pertemuan 
pertama kali setelah Extended Team 
ini dibentuk dan disetujui dalam Rapat 
Tahunan VIVAT bersama para Provinsial 
SVD dan SSpS Indo-Leste di Labuan 
Bajo pada April lalu. 

Hadir pada pertemuan itu Ketua 
Pembina Yayasan VIVAT Indonesia, 

Pertemuan Extended  Team 
VIVAT Internasional Indonesia

selaku Provinsial SVD Jawa P. Yoseph 
Jaga Dawan, SVD, Direktur VI Indonesia 
P. Paulus Rahmat, SVD,  anggota Extended 
Team P. Simon Suban Tukan, SVD, Rm. 
Laurentius Purwanto, SCJ, Rm. Paulinus 
Maryanto, OMI, dan Sr. Wihelmina Kato, 
SSpS.  Hadir pula pada pertemuan ini 
P. Egi Taimenas, SVD anggota Komisi 
JPIC SVD Jawa, Sr. Helena Lilis, SSpS 
Bendahara VI Indonesia, Sr. Genobeba 
Amaral, SSpS selaku sekertaris VI 
Indonesia, dan Fr. Flory Jehaut, SVD 
yang sedang menjalankan TOP di Kantor 

Sekretariat VI Indonesia.  
Pertemuan ini antara lain membahas 

rencana dan program strategis  untuk 
dilaksanakan dalam beberapa tahun ke 
depan dalam menghadapi isu-isu yang 
berkelindan dengan hak asasi manusia 
(HAM), membagi pengalaman kerja di 
lapangan dari para anggota Extended 
Team,  mengadakan evaluasi singkat 
Lima Tahun Pertama VI Indonesia, dan 
membahas pentingnya sosialisasi tentang 
VI Indonesia kepada anggota-anggota 
tarekat masing-masing, serta membahas 
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tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 
Extended Team.  

“Extended Team dibentuk dengan 
tujuan utama untuk memberi ruang 
partisipasi seluas-luasnya kepada 
setiap tarekat untuk terlibat aktif dalam 
memikirkan VI Indonesia. Anggota 
Extended Team merupakan perwakilan 
dari tarekat masing-masing (SVD, SSpS, 
SCJ, dan OMI).” Demikian diungkapkan 
P. Paul Rahmat pada awal pertemuan 
ini. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa 
tugas pokok dari Extended Team adalah 
untuk mempertimbangkan secara 
bersama program-program strategis VI 
Indonesia dan JPIC-JPIC di lapangan 
dan menjadi link (penghubung) antara VI 
Indonesia, baik dengan pemimpin tarekat 
maupun dengan anggota-anggota tarekat. 

Extended Team boleh dikatakan sebagai 
perluasan dari sekretariat VI Indonesia di 
setiap tarekat anggota. 

Pertemuan yang berlangsung selama 
dua hari itu menghasilkan beberapa 
keputusan berikut. Pertama, dalam 
jangka pendek, pertemuan retreat JPIC-
VIVAT pada akhir September 2018 di 
Belo Kupang, diawali dengan pertemuan 
konsolidasi JPIC. Selain itu, sekretariat 
VI Indonesia diminta untuk memfasilitasi 
kontak atau komunikasi JPIC SVD-SSpS 
Timor Leste dengan para perantau ex-
migran Timor-Timur yang terhubung 
dengan JPR SCJ Palembang di Sumatera 
Selatan.   

Kedua, dalam jangka panjang, VI 
Indonesia menyelenggarakan program 
pelatihan bagi anggota JPIC dan relawan 

dalam tiga tahap. Oleh karena itu, VIVAT 
diminta untuk membuat proposal untuk 
dikirim ke lembaga funding untuk 
pendanaan program tersebut. P. Simon 
Suban diminta untuk menghubungi 
Miseroer dan lembaga donator lainnya 
untuk membantu pendanaan program 
tersebut. 

Dalam hubungan dengan capacity 
building,  pertemuan JPIC-VIVAT 
dilaksanakan setiap tahun untuk 
memperkuat konsolidasi “gerakan 
bersama” antara JPIC-VIVAT. Pertemuan 
ini diselenggarakan secara bergilir pada 
setiap provinsi atau wilayah. Hal lain 
yang juga diputuskan dalam pertemuan 
ini adalah pentingnya sosialisasi tentang 
VIVAT. Mengingat masih banya anggota 
tarekat yang belum tahu tentang VIVAT 
dan kerjanya, maka sosialisasi tentang 
VIVAT kepada para anggota tarekat dan 
komunitas-komunitas perlu dilakukan. 

Ketiga, kontak Extended Team. Agar 
komunikasi antara anggota Extended 
Team tetap lancar dan diskusi-diskusi 
mengenai isu-isu yang dihadapi dapat 
berjalan baik, diperlukan WA group. 
Group ini beranggotakan Extended Team 
dan Ketua Pembina Yayasan VIVAT, serta 
para Pembina Yayasan VIVAT. 

Seluruh pertemuan ini berjalan dengan 
baik. Harapannya adalah semoga hasil 
keputusan dalam pertemuan Extnded 
Team ini dapat dilaksanakan dalam 
beberapa tahun ke depan. ***
 (Flory, SVD). 

PERAN AKTIF CWTC
 DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Perdagangan orang merupakan 
salah satu bentuk kejahatan 

transnasional yang bertentangan dengan 
harkat dan martabat manusia serta 

melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). 
Berbagai upaya untuk mencegah praktek 
perdagangan orang telah dilakukan oleh 
berbagai pihak, termasuk Gereja. Dalam 

kerangka normatif, upaya pemberantasan 
perdagangan orang telah dilakukan dengan 
dikeluarkannya protokol Palermo pada 
tahun 2000 silam, sebagai perwujudan 
atas komitmen kuat para negara anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Di tingkat regional, negara-negara 
ASEAN juga berkomitmen untuk 
mencegah dan memberantas perdagangan 
orang melalui ASEAN Convention 
on Trafficking In Person (ACTIP). 
Di Indonesia, janji pemerintah untuk 
mendukung upaya ini dituangkan dalam UU 
No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 
juga ratifikasi Protokol Palermo melalui 
UU No 14 tahun 2009, dan ratifikasi 
ACTIP pada 17 Oktober 2017 dan saat 
ini tengah menunggu pengesahan dan 
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pengundangan dari pemerintah.
Menanggapi isu ini, Gereja yang 

solider, mengambil bagian dalam 
kegembiraan dan harapan umat manusia, 
dalam kecemasan dan dukacitanya, berdiri 
bersama setiap lelaki dan perempuan  dari 
setiap tempat dan masa, guna membawa 
bagi mereka kabar baik tentang Kerajaan 
Allah, yang di dalam Yesus Kristus 
telah datang dan senantiasa hadir di 
antara mereka (Gaudium et Spes, n.1). 
Gereja sebagai komunio, persekutuan 
orang-orang yang 
d i p e r s a t u k a n 
oleh Kristus yang 
bangkit dan yang 
telah diperintahkan 
untuk mengikuti 
Dia, adalah “tanda 
dan perlindungan 
transendensi pribadi 
manusia”. 

Perutusan gereja 
dewasa ini adalah 
mewartakan dan 
m e m a k l u m k a n 
keselamatan yang 
dibawa oleh Yesus 
Kristus, yang Ia sebut 
“Kerajaan Allah” 
(Mrk 1:15), yakni persekutuan dengan 
Allah dan di antara manusia. Sasaran 
keselamatan, yakni Kerajaan Allah, 
merangkul semua orang dan diwujudkan 
sepenuhnya di balik sejarah, yaitu di 
dalam Allah. Gereja telah menerima 
“tugas perutusan untuk mewartakan 
Kerajaan Allah, dan mendirikannya di 
tengah semua bangsa”. 

Korban perdagangan orang yang 
mengalami eksploitasi tenaga kerja, 
dipekerjakan di sektor rumah tangga, 
pabrik, konstruksi, perkebunan kelapa 
sawit dan pada kapal-kapal perikanan 
di luar negeri.  Eksploitasi Seksual 
juga banyak dialami oleh para korban 
baik dewasa maupun anak-anak yang 
dipekerjakan di industri seksual, baik 
tempat prostitusi, karaoke maupun spa. 
Menurut data IOM Indonesia, mayoritas 
korban perdagangan orang berasal dari 
Jawa Barat, Nusa tenggara barat (NTB), 
Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur 
(NTT), banten, Sumatera Utara, Jawa 
Timur dan Sulawesi Utara.  Di NTT 
sendiri, data Kepolisian Daerah NTT 
sepanjang tahun 2015 hingga Juli 2016, 
total ada 1.667 orang yang menjadi 
korban perdagangan orang dimana 16 
orang diantranya adalah anak-anak. 

Tingginya kasus perdagangan orang, 
menuntut Gereja Katolik Indonesia 
untuk turut serta secara aktif mendukung 
upaya pemerintah Indonesia dalam 

memberantas perdagangan orang. Gereja 
Katolik Indonesia melalui Counter 
Women Trafficking Commission-Ikatan 
Biarawati Seluruh Indonesia (CWTC-
IBSI) sejak tahun 2008 telah menanggapi 
seruan ibu Gereja dengan secara aktif 
mengambil bagian dalam pelayanan 
terhadap persoalan perdagangan 
orang dengan berbagai program yakni 
sosialisasi persoalan perdagangan orang  
di seluruh Keuskupan Gereja yang ada 
di Indonesia, memberikan pendampingan 

dan membantu proses pemulangan 
korban ke  tempat asalnya, memperkuat 
kapasitas anggota CWTC dan mitra 
CWTC dalam menangani persoalan 
perdagangan orang dan bekerjasama 
dengan  berbagai pihak baik pemerintah 
pusat dan daerah, organisasi masyarakat 
sipil, serikat pekerja, agensi PBB dan 
juga sektor swasta. 

Sudah Sembilan (9) tahun CWTC-
IBSI melayani dan berjejaring. Namun 
organisasi ini menyadari bahwa apa yang 
dilakukan  oleh timnya belum cukup. 
Oleh karena itu, ketrampilan dan keahlian 
tim perlu ditingkatkan. Maka pada 
tanggal 23-27 Oktober 2017 bertempat 
di Biara Gembala Baik Jatinegara 122 
Jakarta Timur sekelompok biarawati 
yang diutus dari beberapa kongregasi 
berhimpun untuk kegiatan Pelatihan 
Pembuatan Modul Kesetaraan Gender 
dan Anti Perdagangan Orang untuk 
membantu tim CWTC-IBSI dan para 
aktivis lain dalam mensosialisasikan isu 
TPPO, dan pembuatan proposal untuk 
dana pelaksanaan dan pendampingan 
para korban.

Peserta biarawati yang hadir dalam 
pelatihan ini,antara lain, Sr. Agustina 
BKK, Provinsial biara BKK, Sr. 
Kristina CP (JPIC-CP Palangkaraya), Sr. 
Mathildis FMM (JPIC-FMM Indonesia), 
Sr. Katharina-FSGM (ketua CWTC & 
JPIC-FSGM), Sr. Yosi MC (JPIC-MC), 

Sr. Irena, OSU (ketua JPM keuskupan 
Jakarta), Sr. Caecilia PK (JPIC-PK), Sr. 
Vincentia PMY (sekretaris CWTC), Sr. 
Agatha RGS (JPIC-RGS), Sr. Chatarina 
RGS (Provinsial RGG), Sr. Genobeba 
SSpS (Sekretaris VIVAT Indonesia), dan 
Sr. Ruth SSpS (JPIC-SSpS Jawa).

 Pelatihan ini dilaksanakan selama 
lima hari. Hari pertama setiap peserta 
diberi kesempatan untuk membagikan 
pengalaman kerja di lapangan. Dari 
pengalaman yang ada, para peserta dibagi 

dalam dua (2) kelompok untuk 
menyusun Modul Kesetaraan 
Gender dan Anti Perdagangan 
Orang untuk kelompok 
remaja dan komunitas dewasa 
di bawah pendampingan ibu 
Among Pundhi Resi (ILO) 
dan ibu Mike Verawati 
(Kalyana Mitra). 

Program Kegiatan 
ini bertujuan untuk 
mensinergikan Gerakan 
Gereja dalam Pencegahan 
dan Penanganan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang. 
Untuk mencapai tujuan ini 
perlu ditempuh melalui 

tujuan khusus sebagai berikut: 
Pertama, mengefektifkan potensi Gereja 
dalam mendukung upaya pencegahan 
dan penanganan TPPO. Kedua, 
Meningkatkan pemahaman dan kapasitas 
komunitas dampingan dalam pencegahan 
dan penanganan TPPO.   Ketiga,  
meningkatkan kapasitas dan kualitas 
layanan Gereja dalam penanganan TPPO

CWTC-IBSI berharap setelah tiga tahun 
pelaksanaan program, penanganan korban 
yang dilakukan oleh pihak gereja mudah 
diakses oleh korban, pelayanan memiliki 
kualitas yang baik dan terintegrasi antara 
satu layanan dengan layanan lain serta 
komunitas dampingan gereja, memiliki 
kemampuan untuk mengidentifikasi 
dan memberikan penanganan awal bagi 
korban perdagangan orang. 

Program ini dilaksanakan oleh 
CWTC-IBSI bekerjasama dengan 
KKPPMP-KWI, PSE-KWI dan  SGPP-
KWI. Sebagai program awal, kegiatan ini 
akan difokuskan di Jawa Timur, Manado 
dan Manggarai Tengah. Jawa Timur 
dan Manggarai Timur dipilih karena 
keduanya daerah asal bagi buruh migran. 
Sedangkan Manado dipilih karena ia 
merupakan daerah asal, transit sekaligus 
tujuan, khususnya bagi para korban 
yang dieksploitasi secara seksual. Selain 
alasaan tersebut, Gereja Katolik juga 
memliki peranan yang cukup kuat dan 
signifikan di ketiga daerah tersebut. 
(Sr. Geno, SSpS)
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Teater “Tungku Haram” yang 
melibatkan ratusan siswa-siswi 

SMAK dan SMK Syuradikara sudah 
dipentaskan pada tanggal 10 November 
2017, bertempat di lapangan bola kaki 
SMAK Syuradikara. Teater Tungku 
Haram yang menceritakan  Perdagangan 
Manusia (human trafficking) ini berhasil 
menarik  perhatian ribuan masyarakat 
baik yang tinggal di dalam kota Ende 
maupun yang berasal dari luar kota 
bahkan dari luar Kabupaten Ende. Seperti 
dilansir media Flores Pos edisi Senin, 13 
November 2017, penonton yang datang 
menyaksikan pementasan teater Tungku 
Haram memadati lapangan bola kaki 
SMAK Syuradikara hingga ruas-ruas 
jalan yang terletak dekat dengan area 
pentas. 

Mengapa teater ini diberi  judul 
“Tungku Haram”?  P. Yohan Wadu,SVD,  
penulis naskah sekaligus sutradara 
mengatakan: “Tungku bagi kita orang 
Flores dan masyarakat Nusa Tenggara 
Timur melambangkan persatuan. Selain 
menyatukan, tungku melambangkan juga 
kehidupan. Api dan asap pada tungku 
adalah dua tanda bahwa kita hidup. 
Namun, problematika tungku muncul 
kalau kehidupan yang diperjuangkan 
tersebut tidak bersumber dari pekerjaan-
pekerjaan halal. 

Salah satu pekerjaan yang 
mengharamkan tungku adalah manusia 
yang menjual manusia!  Perbuatan ini 

Tungku Haram
Bermisi itu Bercerita

tidak saja mengharamkan tungku tetapi 
juga mengakibatkan kesengsaraan 
bagi para korban. Orang yang mencari 
hidup dengan cara menjual sesama 
manusia adalah tindakan haram yang 
tidak sejalan dengan filosofi tungku 
masyarakat Flores. Selain itu, maksud 
lain dibalik judul Tungku Haram adalah 
karena refleksi gender yg bersentuhan 
langsung dengan konsep emansipasi. 
Kebanyakan kaum perempuan berpikir 
bahwa derajat kesamaan dengan kaum 
pria bisa diterjemahkan dengan sama-
sama bekerja, sama-sama punya profesi, 
sama-sama peka terhadap realitas dan 
seterusnya. 

Idealisme menyamakan kedudukan 
seperti ini akhirnya mendorong kaum 
perempuan untuk juga mengambil 
cara yang sama dalam bekerja. Kaum 
perempuan tidak lagi mencemaskan 
bahaya yang terjadi di luar sana apabila 
ia sudah bertekad memilih untuk 
merantau. Tekad yang kuat dilatari oleh 
prinsip emansipasi bahwa kaum mereka 
(perempuan) juga bisa diandalkan untuk 
mencari hidup seperti yang ditempuh 
kaum pria, bahwa mereka bisa juga 
diandalkan untuk menafkahi hidup 
pribadi dan orang lain (keluarga). 

Kenyataan tungku di kampung yang 
umumnya dekat dengan kaum perempuan 
lalu ditinggalkan demi sesuatu yang lebih 
menjanjikan. Mereka percaya bahwa 
dengan menerima tawaran bekerja sebagai 

Pembantu Rumah Tangga di daerah atau 
negara lain, tungku kampung yg mereka 
tinggalkan akan terus hidup. Juga, 
keyakinan ini,  bahwa sistem penafkahan 
yg akan mereka terima cepat atau 
lambat akan turut mempengaruhi tungku 
kampung yang sederhana. Idealialisme 
memperbaiki 'tungku kampung' inilah 
yg dalam banyak kasus berubah menjadi 
petaka! Setelah berada di tanah rantau, 
mereka justru dijadikan budak, pekerja 
seksual, pengedar narkoba dan pekerjaan-
pekerjaan lain yang secara moral 
melecehkan martabat kaum perempuan. 

Di sini, Tungku Haram tidak saja 
menyimbolkan apa yang haram yang 
sedang dilakukan oleh para pelaku tetapi 
juga menyimbolkan matinya kepekaan 
pemerintah yang gagal menyiapkan lahan 
kerja di daerah. Tungku Haram juga 
memberi signal tertentu tentang sebuah 
proses pendidikan yang belum sungguh-
sungguh mencerahkan. Toh, masyarakat 
masih dengan mudah tergiur pada 
banyaknya tawaran, namun berujung 
fatal!".

Sutradara juga menambahkan 
bahwa naskah Tungku Haram adalah 
sebuah bentuk lain dari usahanya untuk 
merealisasikan salah satu rencara 
strategis yang diputuskan dalam  Kapitel 
Provinsi SVD Ende tahun 2015 tentang 
Perdagangan Manusia.

Bertepatan dengan peringatan 
hari Pahlawan Nasional, pementasan 
teater Tungku Haram diharapkan 
dapat menyadarkan dan memotivasi 
seluruh masyarakat bahwa dengan 
semangat patriot kebangsaan, kita bisa  
menghentikan fenomena Perdagangan 
Manusia yang sedang marak dewasa ini. 

Hal ini jelas terpatri lewat pernyataan 
sikap bersama yang diwakili oleh para 
pemain teater, sutradara dan crew: ‘SAY 
NOT TO HUMAH TRAFFICKING, 
BECAUSE HUMAN IS NOT FOR SALE. 
MENGATAKAN TIDAK TERHADAP 
PERDAGANGAN MANUSIA, 
KARENA MANUSIA BUKAN UNTUK 
DIPERDAGANGKAN”. Teater ditutup 
dengan penerbangan 300 balon yang 
bertuliskan pesan STOP HUMAN 
TRAFFICKING. Di mana balon ini 
berhenti, ke situlah harapan Teater 
Evergrande diteruskan. 

Penulis sekaligus sutradara tak lupa 
menyampaikan permohonan maaf untuk 
segala kekurangan yang terjadi sekaligus 
mengucapkan terima kasih untuk apresiasi 
penonton dan para seniman teater yang 
hadir. Ia saat ini sedang mempersiapkan 
pementasan Tungku Haram Session 2 dan 
3. ( Yohan & Gaby)
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Di sela-sela kunjungannya ke 
Papua, representasi VIVAT 
Internasional Genewa, P. 

Andrjez Owca, CSSp bertemu  dengan 
dan membagikan pengalamannya selama 
bekerja di Kantor VIVAT Internasional 
kepada anggota JPIC-VIVAT Indonesia 
dan undangan yang hadir di Jakarta pada 
sabtu (18/11). Pertemuan ini difasilitasi 
oleh VIVAT Internasional Indonesia 
(VI Indonesia) dan dimoderatori oleh P. 
Paulus Rahmat, SVD, selaku Direktur 
VI Indonesia. Hadir dalam pertemuan ini 
antara lain anggota Extended Team VI 
Indonesia, koordinator JPIC SVD Jawa 
P. Lucius Tumanggor,  koordinator JPIC 
SSpS Jawa Sr. Ruth, koordinator JPM-
KAJ (Jaringan Peduli Migran - Keuskupan 
Agung Jakarta) Sr. Irene, OSU, dan para 
suster SSpS, beberapa imam SVD, serta 
Frater TOP di VI Indonesia.  

Dalam sharing-nya,  imam 
berkebangsaan Polandia ini menegaskan 
bahwa apa yang mereka suarakan dan 
bawakan dalam forum internasional 
PBB tentang hak asasi manusia (HAM) 
merupakan isu-isu yang terjadi di tingkat 
akar rumput 
(g ras s roo t s ) 
dan yang 
d i a l a m i 
langsung oleh 
m a s y a r a k a t . 
Oleh karena 
itu, menurut 
dia, penting 
sekali kerja 

sama antara mereka yang bekerja di 
lapangan dengan mereka yang bekerja di 
kantor VIVAT Internasional-Genewa agar 
isu-isu yang terjadi di tingkat akar rumput 
(lokal) diangkat ke leve global lalu 
diperjuangkan di forum internasional. 

Lebih lanjut, imam kongregasi  CSSp  
ini mengisahkan perjuangannya membawa 
dan menyuarakan isu pelanggaran HAM 
yang dilakukan oleh pemerintah Bosnia 
terhadap beberapa suster yang bekerja 
di sebuah taman kanak-kanak (TK) di 
negara itu di forum internasional PBB. 
Pemerintah Bosnia melarang para suster 
mengenakan jubah kebiaraan ketika 
mengajar di sekolah. Tetapi karena, para 
suster tidak mematuhi larangan itu, maka 
pemerintah tidak membayar gaji mereka. 
Pemerintah dalam hal ini melanggar hak-
hak para suster untuk medapatkan upah. 

Setelah beberapa tahun diperjuangkan 
di tingkat nasional dengan membawa 
kasus itu ke pengadilan dan di tingkat 
internasional, VIVAT Internasional 
membawanya ke forum internasional 
PBB, pada akhirnya pemerintah Bosnia 
memenuhi kewajibannya membayar 

upah kepada 
para suster yang 
bekerja di taman 
k a n a k - k a n a k 
itu. Menurut P. 
Andrjez, dari 
kasus ini kita 
belajar untuk 
bersabar dalam 

Pertemuan dengan Representasi 
VIVAT Internasional Genewa

memperjuangkan sebuah hal. Dan 
perjuangan kita harus bersifat 
kontiunitas.

 Setelah mendengarkan sharing 
pengalaman dari P. Andrjez, pertemuan 
itu dilanjutkan dengan diskusi dan sharing 
dari para koordinator JPIC yang bekerja di 
lapangan. Diskusi tersebut menghasilkan 
beberapa hal berikut. Pertama, Issu 
right to food (hak atas pangan). Pada 
tahun 2018 akan ada kunjungan  special 
rapportoer ke Indonesia. berkaitan dengan 
kunjungan tersebut, anggota JPIC-VIVAT 
Indonesia diminta untuk membuat 
laporan dari lapangan terkait malaslah 
ketahanan pangan, akses dan ancaman 
terkait pangan. Laporan tersebut dikirim 
ke sekretariat nasional VIVAT Indonesia 
untuk dirangkum dan kemudian dikirim 
ke VIVAT Genewa. Selain itu, JPIC-
VIVAT Indonesia mengambil bagian 
dalam pertemuan CSO Indonesia bersama 
special rapportoer, baik yang berlagsung 
di Jakarta maupun di daerah-daera yang 
dikunjungi special rapportoer. 

 Kedua, issu Papua. Akan ada 
kunjungan ekumenis para pemimpin 
gereja-gereja Protestan dan Katolik ke 
Papua dan Jakarta pada tahun 2018. Di 
Jakarta, mereka akan bertemu pimpinan 
PGI dan KWI. VIVAT Indonesia dan JPIC 
OFM membantu untuk memfasilitasi 
pertemuan dengan pimpinan KWI. 
Selain itu, aka nada pertemuan SKP-
SKP se-keuskupan Papua pada tahun 
2018. Diharapkan VIVAT Indonesia dan 
JPIC OFM mengambil bagian dalam 
pertemuan tersebut untuk membangun 
kontak yang tetap dengan mereka yang 
bekerja di grassroots, khususnya SKP-
SKP.  (Flory)
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Dalam rangka me-riview 4 Tahunan Implementasi Deklarasi 
ASEAN tentang  Penghapusan kekerasan terhadap Perempuan 
dan Anak-Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan 
Anak Republik Indonesia, ASEAN CANADA, dan  MITRA 
PEREMPUAN menyelenggarakan Konferensi Regional di 
Century Park Hotel, Jakarta Utara pada Kamis (30/11/17). 
Konferensi ini secara khusus berbicara tentang penguatan 
perempuan ASEAN dalam mengapus kekerasan terhadap 
perempuan dan anak. 

Selain itu, hal lain yang menjadi fokus pembicaraan dalam 
konferensi ini adalah tentang prestasi atau pencapaian, peluang 
dan tantanga perempuan ASEAN dalam mengapus kekerasan 
terhadap perempuan dan anak-anak di ASEAN. Para pembicara 
dalam konferensi ini merupakan utusan dari negara-negara 
anggota, seperti Filipina, Myanmar, Brunei Darussalam, 
Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia. 

Konferensi  Regional ini dihadiri oleh puluhan peserta 
dari berbagai LSM di Jakarta, termasuk VIVAT Internasional 

Konferensi Regional tentang 
Penguatan Perempuan ASEAN 
dalam Menghapus Kekerasan

Indonesia, yang diwaliki oleh Sr. Genobeba, SSpS. konferensi 
ini berlangusng dengan baik dan semua peserta yang hadir 
terlibat aktif dalam mendengarkan materi dan diskusi-diskusi 
yang digelar. 

Untuk diketahui, sebagaimana dikutip dari kontan.co.id,  
Deklarasi  ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap 
Perempuan dan Anak-Anak merupakan bentuk komitmen 
para pemimpin negara-negara ASEAN untuk mengapus segala 
bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. 
Deklarasi ini dilakukan oleh kepala pemerintahan ASEAN pada 
Rabu (9/10/13) yang lalu  pada hari pertama Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) ke-12 Association of South East Asian Nation 
(ASEAN) atau 23rd ASEAN Summit di Bandar Seri Begawan, 
Brunei Darussalam. 

Dalam deklarasi tersebut, para pemimpin ASEAN sepakat 
bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terlepas dari 
tahapan siklus kehidupan, baik di rumah, sekolah, tempat kerja 
dan area publik atau area pribadi, tidak bisa diterima dan harus 
dihilangkan.

Dalam rangka menghilangkan kekerasan terhadap 
perempuan dan anak tersebut, para Kepala Pemerintahan 
ASEAN yang hadir dalam KTT yang dipimpin Sultan Hassanal 
Bolkiah itu mengungkapkan, soal kebutuhan untuk memperkuat 
pendekatan secara holistik dan multi disiplin. Tujuannya adalah 
untuk memajukan hak asasi perempuan dan anak bersandingan 
dengan pendekatan yang responsif gender dan responsif umur, 
sekaligus sensitif pada anak.

Deklarasi Penghapusan segala Bentuk Kekerasan terhadap 
Perempuan dan Anak dalam lingkup ASEAN menyatakan, 
bahwa pendekatan yang dimaksud, di dalamnya harus terdapat 
mekanisme investigasi (investigating), penuntutan (prosecuting), 
penghukuman (punishing) dan -jika dinilai wajar- merehabilitasi 
(rehabilitating) pelakunya.

Pada saat yang sama, para korban dan para survivors harus 
diberikan akses pada keadilan, bantuan hukum, perlindungan, 
layanan kesejahteraan sosial , edukasi dan layanan kesehatan. 
Pelayanan ini harus juga menyertakan mekanisme peer-to-peer, 
rehabilitasi, recovery, dan reintegrasi para korban dan para 
survivors pada masyarakat.*** (Fr. Flory & Sr. Geno)

Narasi Baru Hukuman Mati
 di Indonesia

Selasa Sore (19/12) Sekretariat 
VIVAT Indinesia menerima 

sebuah  khabar gembira dari Ketua Tim 
Pembela HJM , Roy Rening S.H bahwa 

M a h k a m a h 
A g u n g 
mengabulkan 
p e n g a j u a n 
PK Herman 
Jumat Masan 
( m a n t a n 
pastor), dari 
h u k u m a n 
mati menjadi 
h u k u m a n 
seumur hidup. 

Menyusul 
kiriman SMS 
singkat dari 
HJM sendiri:  
“ Puji Tuhan. 
Cerita tentang 

hukuman mati untuk saya berakhir hari 
ini. Terima kasih, Ama. Salam untuk 
semua yang berdoa dan mendukung...." 
Disertai kiriman  sebuah fotokopi 

lembaran Pemberitahuan Putusan 
Peninjauan Kembali kepada Terdakwa 
Nomor 62 / Pid. B/2013 / PN Mmr. 
tertanggal 20 November 2017, yang 
barusan disampaikan dan ditandatangani 
terpidana hukuman mati tsb pada Selasa, 
19 Desember 2017.

Sejak penetapan vonis hukuman 
mati terhadap Herman Jumat, VIVAT 
Internasional- Indonesia bekerja sama 
dengan PADMA Indonesia yang dikelola 
Pater Nobert Betan SVD (almarhum) 
dan dibantu pengacara Roy Rening 
membentuk tim pembelaan bernama 
APHM (Advokasi untuk Penghapusan 
Hukuman Mati). Tim ini berkomtmen 
untuk mengupayakan PK atas keputusan 
eksekusi mati dari lembaga pengadilan 
MA dan minta untuk membatalkan 
putusan tersebut.

Perjuangan selama 4 tahun ini 
menghadapi masalah dana untuk 
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membiayai sidang kembali di Pengadilan 
Maumere, Flores, berdasarkan PK yang 
diajukan tim pembela ini. Proposal yang 
dikirim ke donor tak membuahkan hasil. 

Akhirnya keluarga Heman Jumat di 
Adonara, Flores mengumpulkan dana 
yang dibantu juga oleh pendeta Keban 
yang masih keluarga, seorang dokter, 
dan bantuan seorang pengusaha orang 
Amerika yang berbisnis di Filipina, 
berhasil diperoleh besaran dana yang 
dibutuhkan. 

Sejak  tahun 2014 ketika tim pembela ini  
mulai bekerja Herman  Jumat mengganti 
pengacara yang mendampinginya selama 

itu dengan Pak Roy Rening.
Setelah melakukan sidang ulangan 

di Pengadilan Negeri Maumere, berkas 
putusan dikirim ke MA dan dalam 
waktu hanya 3 bulan, keluarlah putusan  
MA mengubah hukuman mati menjadi 
hukuman seumur hidup.

Tampaknya keluarga korban di 
Adonara menerima perubahan keputusan 
ini, karena sejak vonis hukuman seumur 
hidup di PN Maumere, keluarga dan 
masyarakat Adonara menerima keputusan 
ini.

Berita gembira ini adalah kado 
Natal buat Herman Jumat, tim pembela, 

keluarga besar Herman Jumat, dan semua 
orang yang menolak penerapan hukuman 
mati  di Indonesia. 

Putusan pembatalan hukuman mati 
ini menandai sebuah narasi baru dalam 
hukum positif di Indonesia terkait 
hukuman mati. Keputusan ini sejalan 
dengan desakan komunitas internasional 
agar Negara (pemerintah) Indonesia 
menghapus dan mencabut hukuman 
mati dari KUHP dan menggantikanya 
dengan hukuman 20 tahun atau seumur 
hidup. Semoga narasi ini dapat didengar 
dan dibaca oleh DPR kita yang sedang 
merevisi KUHP Indonesia.***
(P. Paul Rahmat)

CADPA's regional conference has brought together experts and policies makers from 
all over to discuss the death penalty and 'Most Serious Crimes" in ASEAN

Narasi Tandingan
Catatan Reflektif  Sebuah Konferensi

VIVAT Indonesia menghadiri 
sebuah Konferensi tahunan 

ASEAN tentang  hukuman mati Kamis 
(21/12) di Jakarta, yang diselenggarakan 
oleh CADPA (The Coalition for Abolition 
of the Death Penalty in ASEAN). 
Konferensi yang  mengusung tema: 
“Death Penalty and most serious crimes 
in ASEAN” itu, menyoroti persoalan 
sekaligus mengelaborasi konsep dan 
definisi  tentang the “most serious crimes” 
pada negara-negara kawasan  ASEAN. 

Terminilogi “kejahatan paling 
serius” yang menjadi alasan hukuman 
mati dimaknai berbeda-beda pada 
setiap negara di ASEAN yang suka 
mengedepankan dalih “nilai-nilai 
Asia” (Asian values). Untuk Indonesia, 
misalnya, yang dianggap kejahtan paling 
serius adalah  pembunuhan berencana, 
terorisme dan narkotika. Sementara 
di Thailand, pemerkosaan, terorisme, 
kerusuhan masal. Hal ini bertentangan 
dengan pengertian yg dimaksud dalam 
hukum internasional. Kejahatan seperti 

terorisme dan narkotika tidak termasuk 
kategori “the most serious crimes.” 

Negara-negara yang pro (atau masih 
menerapkan) hukuman mati mempunyai 
kapasitas dan sumber daya besar untuk 
menciptakan narasi-narasi publik 
guna membenarkan dan melegalkan 
eksekusi mati. Kisah narratives seperti  
hukuman mati untuk “efek jera,”  
“terorisme”   mengganggu ketertiban 
umum, mengancam ideologi bangsa atau 
“narkoba” menghancurkan generasi muda 
dan masa depan bangsa Indonesia.  200 
juta penduduk Indonesia (80 %) yakin 
dan mengamini narasi-narasi seperti  ini. 

Dalam advokasi dan kampanye 
menghapus hukuman mati, diperlukan 
imajinasi dan kreativitas untuk 
menciptakan “narasi-narasi tandingan” 
guna meng-counter narasi-narasi negara 
retentionis yang pro hukuman mati. 
Untuk konteks Indonesia, narasi seperti 
“pengadilan sesat”, “korupsi” dan 
“perlakuan tidak manusiawi”  terhadap 
narapida mati rasanya cukup efektif dan 

berpengaruh. Narasi-narasi faktual ini 
perlu diangkat dan disebarluaskan ke 
publik dengan informasi dan data yang 
sahih. 

Selain merujuk pada konvensi-
konvensi hukum internasional, upaya 
melalui undang-undang hukum pidana 
(KUHP) yang saat ini sedang direvisi 
oleh pemerintah menjadi sebuah 
peluang.  Dirjen Kementrian Hukum dan 
HAM yang hadir mewakili pemerintah 
Indonesia dalam konferensi itu 
mengatakan bahwa klausul hukuman mati 
masih ada, baik dalam usulan para pakar 
maupun draft rancangan revisi KUHP. 
Namun penerapannya, menurutnya, 
mengedepankan pendekatan atau prinsip 
moderat. Artinya, alih-alih hukuman 
mati,  menjadi hukuman seumur hidup 
atau maksimal 20 tahun. 

Dalam perjalanan pulang ke rumah, 
setelah meningalkan ruang konferensi itu, 
di tengah lalu lintas Jakarta yang macet, 
saya bergulat dengan sebuah pertanyaan 
yang menggelisahkan ini. 

Apa dan bagaimana JPIC - VIVAT 
Indonesia bisa berkontribusi untuk 
menciptakan kisah-kisah narratives 
tandingan yang kreatif  baik dalam kata, 
nada maupun aksi guna meng-counter 
nrarasi-narasi publik versi Negara, 
pemerintah dan otoritas publik tentang 
hukumn mati di Indonesia? ***
(P. Paul Rahmat)
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P. Andrejz Ocwa sedang membagikan pengalamannya selama 
bekerja di VIVAT Internasional Genewa

Sr. Geno (Perwakilan VIVAT Indonesia) sedang berdiksusi 
dengan peserta  dari organisasi lain  dalam Konferensi 

Regional

Logistik dan persiapan logistik tanggap darurat dari JPIC SSpS 
Jawa untuk para korban banjir di wilayah Pacitan, Wonogiri, dan 
Wonosari yang dilanda banjir pada 28 November 2017 lalu. 

Pertemuan P. Andrjez dengan 
VIVAT Internasional Indonesia 

& JPIC OFM (18/11/17). Pertemuan 
ini secara khusus berbicara tentang 
kasus pelanggaran HAM di Papua.  
Baik VIVAT Internasional maupun 
JPIC OFM berkomitmen untuk 
memperjuangkan HAM masyarakat 
Papau yang selama ini dilanggar 
oleh negara.  Keberpihakan kedua 
organisasi ini bukanlah secara politis,  
yang memperjuangkan kemerdekaan 
Papua atau mempertahankan integrasi 
Papua ke dalam NKRI, melainkan 
benar-benar memperjuangkan hak 
asasi masyarakat Papua yang dalam 
banyak kasus dilanggar oleh negara 
secara sistematis melalui pendekatan 
militer

Galeri
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Acara Perpisaan Fr. Flory, SVD yang sudah menyelesaikan Tahun Orientasi Pastoral (TOP) di Kantor Sekretariat  
VIVAT Internasional Indonesia-Jakarta dan Paroki St. Yoseph Matraman Jakarta Timur (17/12/2017).

Galeri

Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2017
&

Bahagia Tahun Baru 1 Januari 2018


