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 Universitas Katolik Widya 
Mandira Katolik (Unwira) dan VIVAT 
Indonesia menyelenggarakan dua hari 
seminar dan workshop untuk sosial-
isasi Tujuan Pembangunan Berkelan-
jutan (SDGs) pada 17-18 Juni 2016 di 
kampus baru Unwira di Penfui, Kupang, 
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seminar 
dan workshop itu mendapat dukungan 
besar dari Forum Internasional NGO 
Pembangunan Indonesia (INFID) dan 
dua lembaga utama pemerintah pusat 
dalam memajukan dan melaksanakan 

SDGs di Indonesia, yaitu Kementrian 
BAPPENAS dan Kantor Staf Khusus  
Presiden Republik Indonesia. Menu-
rut  Direktur INFID, Sugeng Bahagijo, 
kegiatan ini adalah  sosialisasi pertama  
SDGs di Indonesia yang digagas dan 
diselenggarakan oleh lembaga-lembaga 
non-pemerintah, khususnya Perguruan 
Tinggi.
 Seminar pada hari pertama, 17 
Juni, telah menarik sekitar 300 peserta; 
mewakili 10 lembaga pendidikan tinggi 
di Kupang, Pemerintah NTT, Organisasi 

Masyarakat Sipil (OMS), pemimpin 
agama, media massa, dan organisasi 
mahasiswa. Tujuh pembicara dalam 
dua sesi panel membedakan berbagi in-
formasi dan pengalaman tentang SDGs 
dan bagaimana tujuan tersebut harus 
diintegrasikan ke dalam perencanaan 
pembangunan nasional, perencanaan 
pembangunan pemerintah daerah, 
perencanaan penelitian lembaga Pen-
didikan Tinggi, dan kegiatan Organisasi 
Masyarakat Sipil (OMS). Para pembicara 
dari panel pertama adalah wakil dari 

Seminar dan Lokakarya SDGs 
di UNWIRA Kupang
Oleh: P. Yulius Yasinto SVD

Para panelis dari kiri ke kanan: 
Soraya Nasution (Deputi Bap-
penas), Eko Sulistyo (Deputi IV 

KSP), Marianus Kleden (Modera-
tor, UNIKA), Alisa Wahid (Duta 

SDGs), Sugeng Bahgijo 
(Direktur Infid).

EDISI JUNI 2016

Salam,
	 Areopagus	Edisi	Juni	2016	menyajikan	berita	mengenai	berbagai	keg-
iatan	yang	dilakukan	VIVAT	Indonesia	selama	beberapa	waktu	terakhir.	Mulai	
dari	 Workshop,	 aksi	 karitatif	 sampai	 advokasi	 memperjuangkan	 keadilan	 dan	
perdamaian.	Dalam	kaitan	dengan	Workshop,	VIVAT	 Indonesia	 terlibat	 dalam	
dua	workshop	yaitu	Worshop	di	Ledug	dengan	tema	“Karya	Sosial	Tarekat	dalam	
perspektif	HAM	dan	Pembangunan	Berkelanjutan	(SDGs)”	dan	seminar	di	UN-
WIRA	Kupang	dengan	tema	“Mentransformasi	Dunia	Kita:	Agenda	2030	untuk	
Pembangunan	Berkelanjutan.”	Selain	Workshop,	Anggota	VIVAT	Indonesia	juga	
terlibat	 dalam	 aksi	 karitatif	 pengobatan	 gratis	 bagi	 masyarakat	 Timor	 Leste.	
Dan	yang	cukup	menarik	adalah	Penanganan	buruh	NTT	di	Palangkaraya	dan	
peluncuran	laporan	Brisbane	yang	berjudul	We	Will	Lose	Everything mengenai 
pelanggaran	HAM	di	Papua.	Areopagus	Juni	ditutup	dengan	berita	pertemuan	
Tahunan	VIVAT	Indonesia	2016.	
	 Redaksi	Areopagus	mengucapkan	 terima	kasih	untuk	P.	Yulius	Yas-
into,	SVD	dan	Sr.	Kristina	Wolla,	SSpS	yang	telah	menyumbangkan	tulisan	dalam	
majalah	Areopagus	ini.	Selain	itu,	redaksi	 juga	mengharapkan	partisipasi	ang-
gota	 VIVAT-JPIC	 Indonesia	 untuk	menyumbangkan	 tulisannya	 untuk	majalah	
Areopagus	edisi	mendatang.	Partisipasi	anggota	JPIC-VIVAT	sangat	membantu	
dalam		proses	dokumentasi	terlebih	untuk	saling	berbagi	informasi	aktivitas	di	
antara	anggota	VIVAT-JPIC.
	 Semoga	 liputan	 berita	 Areopagus	 edisi	 ini	 tidak	 hanya	 menambah	
pengetahuan	tetapi	membawa	perhatian	semua	orang	dalam	memperjuangkan	
Keadilan,	Perdamaian	dan	Keutuhan	Ciptaan	di	Indonesia.

Selamat Membaca!!!
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 VIVAT International-Indonesia 
menyelengarakan workshop di Ledug 
beberapa waktu lalu. Workshop yang 
berlangsung dari tanggal 29 Febru-
ari 2016-4 Maret 2016 mengangkat 
tema: Karya Sosial – JPIC Tarekat da-
lam Perspektif HAM dan Pembangunan 
Berkelanjutan. Tema ini diharapkan 
membuka wawasan dan cara pendeka-
tan para koordinator JPIC dalam tugas 
dan pelayanannya. Selain itu, tema ini 
berusaha menformat inisiatif karya 

sosial-JPIC tarekat sehingga bercorak 
tujuan SDGs dan inspirasi HAM. Di satu 
sisi, ide SDGs dan HAM mendorong 
terciptanya kebaikan bersama. Di sisi 
lain, kedua tema ini tidak bertentangan 
dengan karya sosial-JPIC tarekat yang 
sudah dijalankan selama ini oleh para 
JPIC tarekat anggota VIVAT. 

 Workshop ini dihadiri oleh 39 
peserta dan 5 orang pembicara dengan 
pokok pembicaraan menarik. P. Ray Su-

dhiarsa, SVD sebagai pembicara di hari 
pertama mengangkat tema: “Menden-
garkan seruan kaum miskin dan bumi: 
dimensi social dan ekologis Evange-
lisasi”. Hari kedua, dikhususkan untuk 
saling sharing antar JPIC. Para koor-
dinator JPIC diberi kesempatan untuk 
mensharingkan kegiatan-kegiatan yang 
telah mereka lakukan di wilayah mas-
ing-masing. Hari ketiga, sebagai pembi-
cara pertama, Bapak Hamong Santono 
staf pada International NGO Forum on 

W O R K S H O P 
V I V A T 

I N D O N E S I A
.....................

Indonesian Development (Forum LSM 
internasional untuk perkembangan 
Indonesia) berbicara tentang “SDGs: 
Prinsip, tujuan, target” dan “SDGs da-
lam kerangka kebijakan pembangunan 
nasional Indonesia – RPJM”. Pembi-
cara kedua di hari yang ketiga, Bapak 
Sugeng Bahagijo, direktur INFID men-
gangkat tema “partisipasi masyaraakt 
sipil dalam implementasi SDGs di In-
donesia” dan “panduan rencana aksi 
daerah SDGs di kabupaten/kota – serta 
provinsi dan peran serta masyaraakt 
sipil. Pembiacaraan mengenai SDGs 
merupakan pokok baru yang belum 

begitu familiar bagi sebagian koordi-
nator JPIC. Walaupun demikian, SDGs 
ini merupakan inspirasi menarik yang 
dapat disandingkan dengan misi dan 
program kerja JPIC-JPIC.
 Hari keempat, P. Otto Gusti, 
SVD, dosen STFK Ledalero mengang-
kat tema tentang “Introduksi HAM”. Ibu 
Sandra Moniaga, komisioner KOMNAS 
HAM sebagai pembicara kedua menga-
jak peserta untuk memahami lebih jauh 
tentang “Pembangunan berkelanjutan 
dalam perspektif HAM” dan “Mekan-
isme HAM dalam konvensi internation-
al & UU HAM RI No. 39/1999”. Pembi-

caraan tentang HAM menjadi inspirasi 
yang membantu pemahaman para koor-
dinator JPIC bagaimana seharusnya 
posisi Negara terhadap masyarakat 
ketika prinsip-prinsip HAM diabaikan. 
Pada hari kelima, hari terakhir, setelah 
sarapan pagi ada pembicaraan sekedar 
evaluasi dikalangan JPIC-VIVAT. Pembi-
caraan ini dimaksudkan untuk efektivi-
tas dan arah pelayanan JPIC-VIVAT. 

Bappenas, Deputi IV dari Staf Khusus 
Kantor Presiden Indonesia, Direktur 
INFID dan Duta khusus SDGs, Alissa 
Wahid, putri mantan Presiden Indone-
sia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur ). 
Sementara pada panel kedua, tiga pem-
bicara lokal disajikan pandangan dan 
rencana mereka untuk SDGs di provinsi 
Nusa Tenggara Timur: P. Yulius Yasinto, 
SVD, Rektor Unwira, Deputi II NTT Ba-
dan Perencanaan Pembangunan, dan 
Ibu Sarah Lerry Mboeik, pegiat LSM 
di NTT. Pada akhir setiap sesi, peserta  
berpartisipasi aktif dalam diskusi (Q & 
A) dengan para panelis. Dalam diskusi 
peserta mengangkat masalah-masalah 
kunci bagi NTT seperti pengentasan 
kemiskinan, tata kelola pemerintahan 
yang baik, penyediaan air bersih dan 

sanitasi, pencegahan perdagangan 
manusia, promosi standar yang lebih 
tinggi dalam pelayanan kesehatan dan 
pendidikan.
 Pada hari kedua, lokakarya 
diikuti sekitar 30 peserta (pemimpin 
/ wakil dari beberapa lembaga pen-
didikan tinggi, organisasi masyarakat 
sipil, JPIC SVD dan SSpS, Organisasi 
Keagamaan dan Serikat Mahasiswa) 
yang difasilitasi oleh INFID. Workshop 
ini terfokus pada upaya pembentukan 
forum untuk promosi dan pelaksanaan 
SDGs di provinsi NTT. Pada akhirnya 
semua peserta lokakarya sepakat mem-
bentuk sebuah Forum SDGs NTT. Untuk 
pertama kalinya, Rektor Unwira akan 
menjadi ketua forum.  Unwira bahkan 
diharapkan dan ditantang untuk mem-

bangun  “SDGs center”, sebuah sekre-
tariat untuk Penelitiaan, Promosi dan 
Implementasi terkait issue-issue SDGs 
di provinsi NTT.
 Direktur INFID Jakarta, Ke-
menterian Bappenas dan Perwakilan 
Kantor Staf Presiden menyampaikan 
apresiasi yang mendalam kepada Unwi-
ra dan VIVAT Indonesia untuk inisiatif 
(yang pertama di provinsi Indonesia), 
dan meminta Unwira untuk menjadi fo-
cal point untuk promosi dan pelaksan-
aan SDGs di NTT.
 Lebih dari 10 orang anggota 
VIVAT Indonesia (SVD dan SSpS) am-
bil bagian dalam kegiatan seminar dan 
lokakarya SDGS baik sebagai panitia 
penyelenggara (UNWIRA), panelis dan 
peserta (JPIC). Bagi VIVAT Indonesia, 
kerja sama dengan UNWIRA sebagai 
sebuah lembaga Pendidikan Tinggi  mi-
lik Tarekat SVD Indonesia merupakan 
sebuah terobosan dan tahapan baru 
dalam perkembangannya sejak 5 tahun 
ini. Kinerja VIVAT Internasional pada 
intinya adalah advokasi, lobby dan ko-
laborasi dengan berpusat pada issue 
HAM dan berfokus pada 4 pilar: pem-
bangunan berkelanjutan, pengentasan 
kemiskinan, pemberdayaan perem-
puan dan anak, dan pemeliharaan ling-
kungan hidup.

Anggota VIVAT - JPIC - 
UNWIRA 

di panggung  SDGs 
UNWIRA - 

Kupang NTT

Lembaga berbeda, namun 
satu dalam semangat dan 
visi untuk  memperjuang-

kan kehidupan 
bermartabat melalui pem-
bangunan berkelanjutan. 

Galeri Foto Workshop
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Selasa, 3 Mei 2016, VIVAT International Indonesia dan LBH Jakarta memberi keterangan Pers terkait 
laporan Brisbane yang berjudul WE WILL LOSE EVERYTHING, dibuat oleh Komisi Justice, Peace and In-
tegrity of Creation (JPIC) Keuskupan Brisbane, Australia. Laporan ini pada intinya berbicara mengenai 
pelanggaran HAM Papua dan beberapa rekomendasi yang semestinya ditindaklanjuti oleh Pemerintah 
Indonesia. Dalam acara itu, hadir juga komisiner KOMNAS HAM, Natalius Pigai, Direktur LBH Jakarta dan 
perwakilan Papua Untuk Kita.

WE 
WILL 
LOSE 

EVERYTHING

P E L U N C U R A N  L A P O R A N  “ B R I S B A N E ” : 

P E L A N G G A R A N  H A M  D I  P A P U A
 VIVAT Indonesia dan LBH Jakarta menyelenggara-
kan acara peluncuran “Laporan Brisbane” dari Komisi JPIC 
Keuskupan Agung Brisbane, Australia di kantor LBH Jakar-
ta, 3 Mei 2016. Laporan  yang disebut “Brisbane report” itu  
berjudul “We will lose everything,” mengangkat persoalan-
persoalan pelanggaran HAM,  kekerasan dan marjinalisasi di 
Papua Barat sejak tahun 1960-an.
 Laporan ini merupakan hasil investigasi pencari 
fakta dari tim JPIC  Australia yang berkunjung ke Papua pada 
awal hingga pertengahan Februari 2016. Mereka bertemu 
serta berdialog sekitar 250 orang Papua di Merauke, Timika, 
Jayapura dan Sorong. Sebagian orang yang diinterview ada-
lah saksi dan pelaku sejarah peristiwa PEPERA. Mengapa 
kunjungan ini dilakukan? Tim pencari fakta itu memberi 
alasan: “Karena penolakan pemerintah Indonesia meneri-
ma proposal dari para pemimpin Tinggi Forum Kepulauan 
Pasifik pada September 2015, maka Komisi JPIC Keuskupan 
Brisbane mengirim  sebuah tim kecil untuk misi pencari 
fakta tentang pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua pada 
Februari 2016.”  

Kekerasan dan Pelanggaran HAM
 Laporan setebal 24 halaman itu menyebutkan bah-
wa pelanggaran hak asasi manusia di Papua  berawal dari 
keterlibatan “kekuatan-kekuatan internasional yang me-
mungkinkan pemerintah Indonesia menguasai Papua tahun 
1960-an tanpa persetujuan yang bebas dari masyarakat 
(orang-orang Papua).” 
 Peristiwa politik yang disebut “Act of free choice” 
1969 atau PEPERA ditolak oleh  sejumlah orang Papua dan  
berakibat timbulnya pelbagai tindakan “kekerasan system-
atis dan  intimidasi termasuk penahanan, pemukulan, penga-

niayaan, pembunuhan orang-orang Papua yang melakukan 
aksi damai untuk menunjukan resitensi mereka terhadap 
pendudukan Indonesia dan tuntutan mereka untuk men-
gakhiri  kekerasan pasukan keamanan.”  
 Laporan Brisbane tersebut membuat daftar yang 
panjang tentang kasus-kasus kekerasan  dan marjinalisasi 
yang terjadi di tanah Papua sesudah Peppera hingga hari ini. 
Kekerasan yang terjadi misalnya:  Pemboman oleh Pesawat 
“Bronco” di Pegunungan Tengah pada 1977 yang menewas-
kan sekitar 25,000 orang; pembomban di pegunungan ten-
gah pada 1997 yang merusak kebun-kebun dan membunuh 
hewan ternak masyarakat  yang akibatnya timbul kelaparan 
dan kematian ribuan penduduk di kampung-kampung; Pem-
bantaian terhadap perempuan dan laki-laki di Biak tahun 
1998; Penganiayaan terhadap dua Pastor Gereja Kingmi 
tahun 2010; Pembunuhan tokoh-tokoh Papua: Arnold Ap 
(1984), Dr. Thomas Wanggai (1996), Theis Eluay (2001) dan 
Kelly Kwalik (2010)
 Laporan Brisbane itu  mencatat juga kekerasan yang 
terjadi pada dekade terakhir, antara lain: Penahanan dan 
pembunuhan yang terjadi setelah Kongres Papua ke-3 tahun 
2011;  Kekerasan, penahanan dan pemukulan terhadap ang-
gota-anggota kelompok KNPB yang melakukan aksi damai 
- demontrasi dan doa yang memperlihatkan sikap  politik 
mereka terhadap Papua.; Penembakan 22 orang dalam kasus 
Paniai berdarah dan 4 anak di antaranya mati tertembak di 
tempat pada 8 Desember 2014. 

Marjinalisasi dan diskriminasi 
 Selain itu, lapoaran tersebut mengangkat proses 
marjinalisasi dan diskriminasi terhadap orang-orang asli 
Papua dalam pembangunan sosial, ekonomi dan budaya 

serta demografi (EKOSOB). Terjadi perubahan komposisi 
demografi yang sangat mencolok di Papua atau depopulasi 
orang Papua terhadap kaum migran (pendatang). Dilapor-
kan bahwa penduduk Melanesia di Papua pada tahun 1971 
sebanyak 96%, saat ini menjadi minoritas (48,73%) dan 
diperkirakan pada tahun 2020 tinggal tersisa 28,99%. Se-
jalan derasnya arus migrasi dan proyek pembanguanan dari 
Pusat, terjadi pengambil-alihan tanah-tanah masyarakat adat 
untuk pemukiman penduduk, pembangunan infrastruktur 
dan bisnis korporasi nasional maupun multi-nasional. Se-
mentara itu, penduduk asli Papua mengalami kekurangan 
kesempatan ekonomi, kondisi pendidikan dan kesehatan 
yang buruk dengan tingginya angka kematian ibu dan anak, 
penyebaran HIV/AIDS yang kian meluas yang ditularkan PSK 
yang didatangkan dari luar Papua. 
 Generasi muda Papua sering mengalami delusi, terli-
bat dalam minuman alkohol dan obat-obatan (narkoba) seba-
gai bentuk pelarian dari persoalan-persoalan yang dihadapi, 
keterbatasan peluang ekonomi dan marjinalisasi. Masuknya 
proyek raksasa MIFEE dan pembangunan infrastruktur di 
papua, berakibat hancurnya budaya tradisional, dan tanah-
tanah adat yang bernilai sakral dan spiritual. Rencana pe-
merintah Jokowi untuk pembangunan Jalan raya dan rel 
Kreta Api dihantui pelbagai ketakutan dan kecemasan oleh 
banyak orang Papua. Selain memperluas pengambil-alihan 
tanah-tanah adat, juga memperbesar peluang ekonomi bagi 
para pendatang (migrant) di Papua yang berdampak pada 
semakin terpinggirnya hidup orang-orang asli Papua. 
Pelbagai insiden kekerasan dan marjinalisasi di bidang so-
sial, ekonomi dan budaya terangkum dalam judul laporan ini: 
“We will lose everything.” Bagi banyak orang Papua, fenom-
ena ini adalah sebuah proses pembasmian sebuah bangsa 
yang terjadi perlahan-lahan atau genosida dalam gerak lam-
bat (genocide in slow motion). Ini sungguh memomokan dan 
menakutkan. 

Rekomendasi
 Laporan Brisbane mengajukan beberapa rekomen-
dasi yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, oraganis-
si masyarakat sipil dan Gereja-gereja di negara-negara Kepu-
lauan Pasifik dan Perserikatan Bangsa-bangsa. (a) Mendesak 
agar Dewan HAM dan Majelis Umum PBB melakukan inves-
tigasi yang kredibel dan independen terhadap pelanggaran 
HAM di Papua; (b) Mendesak agar Pemerintah Indonesia 
melakukan dialog sejati dengan para pemimpin Papua yang 
diakui dan para pemimpin UNLWP;  (c) Membangun jarin-
gan solidaritas antar Gereja-gereja dan masyarkat sipil  di 
Kepaluan Pasifik dan di Papua. (d) Mendesak Pemerintah 
Australia untuk meninjau kembali dukungan, latihan, dan 
bantuan finansialnya terhadap pemerintah Indonesia (Pasu-
kan TNI, Polisi, Densus 88 dan BIN); meminta pemerintah 
Australia agar menangguhkan bantuan tersebut sampai ada 
perubahan kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk men-
gakhiri pelanggaran HAM di Papua. 

Jangkrik dan Kasuari pun bernyanyi
 Ketika berjumpa dan berbincang-bincang dengan 
orang-orang Papua, mendengarkan kisah-kisah  derita dan 
keprihatinan yang dalam mengenai situasi keterpinggiran 
mereka di Pelabuhan Numbay, Peter Arndt dan Sr. Susan 
Connoly dari tim JPIC Australia  itu sering mendengar su-
ara binatang jangkrik yang bernyanyi syaduh di kelamnya 
malam Papua. Suara jangkrik dan kicauan burung Kasuari, 
bagi orang Papua, merupakan isyarat dan gema suara orang-
orang asli Papua-Melanesia yang merindukan pembebasan 
dan kemerdekaan. Menurut mereka, jalan terakhir untuk 
menyelesaikan pelanggaran HAM, kekerasan, marjinaliassi 
dan diskriminasi pembangunan di tanah Papua  melalui pe-
nentuan nasib sendiri (self-determination), yang merupak-
an  hak dan kebebasan bangsa-bangsa pribumi yang dijamin 
oleh kovenan internasional. 

Dari kiri: Alghiffari Aqsa (Direktur 

LBH Jakarta), 

P. Paulus Rahmat, SVD (Direktur 

VIVAT Indonesia), Natalius Pigai 

(Komisioner KOMNAS HAM) dan 

Budi Hernawan (Papua itu Kita)
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 BURUH NTT 
DI PALANGKARAYA

 JPIC SSpS dan SVD regional Timor Leste mengadakan pengo-
batan gratis di dua tempat berbeda di Timor Leste. Minggu, 17 April 
2016, pengobatan gratis di perbatasan Timor Leste-Indonesia dan 
Sabtu, 7 Mei 2016 dilakukan di Fatu Besi-Timor Leste. Kegiatan ini 
melibatkan juga kongregasi Frateran FMM, OSF, KYM dan PRR.  “Keg-
iatan ini merupakan solidaritas dan perhatian bagi orang-orang kecil 
di Timor Leste. Sekaligus sebagai bentuk intensi dan doa konkret dari 
biarawan misionaris di tahun kerahiman ini”, tegas Sr. Kristina Wolla, 
SSpS sebagai salah satu koordinator dalam keegiatan ini.

P e n g o b a t a n 
G r a t i s 
JPIC SSpS-SVD Timor Leste
oleh:	Sr.	Kristina	Wola,	SSpS

	 Gubuk	reot,	ruang	tidur	yang	sempit	dan	pengap,	beratapkan	terpal	yang	bo-
long-bolong	dengan		alas	seadanya,	dan	halaman	becek	penuh	 lumpur	di	kala	hujan.	
Itulah	kondisi	tempat	penanmpungan	sementara	210	buruh	asal	NTT	yang	mengungsi	
(Internally	Displaced	People/IDPs)	di	Jl.	Badak,	Palangkaraya	Kalimantan	Tengah.	Mer-
eka	berjibaku	di	gubuk	derita	 ini	 selama	8	bulan	sejak	September	2015	hingga	April	
2016.	Para	buruh	ini	adalah	eks	karyawan	yang	kena	PHK	dari		PT.	Agro	Citra	Lestari	
(PT.	ALS),	sebuah	perusahaan	sawit	yang	merupakan	anak	perusahaan	PT.	Sinar	Mas	
Group.
	 Setelah	mendapat	info	tentang	para	buruh	ini,	para	provinsial	SVD	dan	SSpS	
segera	datang	berkunjung	ke	Jl.	Badak	pada	hari	Minggu,	17	April.	Lalu	dilanjutkan	da-
lam	pembicaraan	dan	diskui	yang	hangat	di	sela-sela	agenda	sidang	yang	padat.	Meny-
usul	kunjungan	kedua	pada	hari	Kamis	21	April	yang	dihadari	semua	peserta	pertemuan	
sambil	membawa	bahan	Sembako	berupa	beras,	ikan,	sabun,	gula	dan	minyak	goreng.	
Perjumpaan	yang	singkat	dan		mengharukan	itu	memberikan	sinyal	harapan	buat	para	
buruh	itu.	Atas	nama	para	provinsial	SVD	dan	SSpS,	Sr.	Aloysia	Teti	SSpS,	Provinsial	
SSpS	Timor	berbicara	kepada	mereka	dalam	bahasa	Tetun	yang	menyentuh.	Mereka	
diajak	untuk	keluar	dari	tempat	itu,	untuk	kemudian	diberi	opsi	entah	mau	pulang	ke	
kampung	atau	mencari	pekerjaan	di	Kalimantan.	“Kami	mau	(keluar),	tapi	kami	mau	ke	
mana	dan	bagaimana	caranya?”	kata	Abilio	pasrah	yang	mewakili	teman-teman	buruh	
lainnya.	
	 Para	provinsial	memberi	mandat	kepada	JPIC-VIVAT	bersama	Paguyuban	Flo-
bamora	Palangkaraya	untuk	membantu	proses	evakuasi	para	buruh	tersebut	keluar	dari	
gubuk	derita	mereka	di	Jl.	Badak.	Bekerja	sama	dengan	Pastor	dan	umat	paroki	St.	Ma-
ria	Katedral	serta	dikawal	oleh	pihak	kepolisian	Polres	Palangkaraya	dan	Disnakertrans	
Kalteng,	para	buruh	itu	berhasil	dievakuasi	pada	hari	Selasa,	26	April.	Mereka	tinggal	di	
tempat	penampungan	sementara	di	aula	paroki	Katedral	Palangkaraya.	Ketika	Rm.	Patris	
Pastor	Kepala	Paroki	Katedral	memberi	tahu	uskup	Palangkaraya,	Mgr.	Aloysius	Sutrisna	
Atmaka	MSF	perihal	pengungsi	tersebut,	beliau	berpesan:	“urus	mereka	baik-baik.”	Ia	
pun	mendukung	 aksi	 penggalangan	 dana	 sosial	 untuk	memenuhi	 kebutuhan	 logistik	
dan	 pemulangan	 para	 pengungsi	 itu	 antara	 lain	 dengan	memberi	 surat	 rekomendasi	
atas	proposal	yang	diajaukan	kepada	Karina	KWI.		Baik	Uskup,	pastor	dan	umat	Paroki	
Katedral	maupun	paguyuban	Flobamaora	dan	para	suster	SSpS	dan	beberapa	SVD	di	
Palangkaraya	antusias	memberikan	layanan	yang	baik	bagi	para	pengungsi	itu	antara	
lain	menyediakan	Aula	paroki	katedral	dan	logistik.
	 Selama	tinggal	di	aula	paroki	Katedral	Palangkaraya,	para	buruh	ini	mengikuti	
kegiatan		rohani	antara	lain	doa	rosario	yang	didampingi	WKRI	dan	para	suster	SSpS;	
mereka	juga	ambil	bagian	dalam	pembicaraan	negosiasi	dengan	pihak	perusahaan	PT.	
ALS	yang	difasilitasi	pihak	Disnakertrans	Kalteng	dan	mendapatkan	pelayanan	keseha-
tan	dari	para	dokter	RSU	Palangkaraya.	Mereka	juga	mendapat	kunjungan	dari	PEMDA	
NTT	yang	diwakili	oleh	DPRD	dan	Kabag	Disnakertrans	NTT	dan	Belu	dan	Uskup	Atam-
bua,	Mgr.	 Dominikus	 Saku	 Pr.	 Pemda	NTT	memberikan	 opsi	 kepada	 para	 buruh	 ini	
untuk	kembali	ke	kampung	halaman	atau	bekerja	di	Kalimantan.	Yang	mau	pulang	akan	
diurus	oleh	Pemda	NTT.	Sedangkan	yang	tetap	tinggal	dan	mau	bekerja	di	Kalimantan	
difasilitasi	oleh	Disnakertrans	dan	Paguyuban	Flobamora	untuk	mencari	pekerjaan	pada	
perusahaan-perusahaan	perkebunan	Sawit	yang	siapa	menampung	mereka.	
Selasa,	31	Mei	2016	sebanyak	94	dari	210	buruh	NTT	beserta	keluarganya	dipulangkan	ke	
kampung	asalnya	di	Kabupaten	Belu-NTT.	Para	buruh	diterbangkan	dari	bandara	Njilik	
Riwut,	Kalimantan	Tengah	dengan	menggunakan	pesawat	Hercules	carteran	pemerintah	
Prov.	NTT	dan	Kab.	Belu.	Mereka	tiba	di	kampung	halaman	di	Atambua,	Belu	diterima	
langsung	Bupati	 dan	wakil	 Bupati	Kab.	Belu	pada	 1	 Juni	 2016.	 Sementara	 yang	 lain	
mendapatkan	pekerjaan	di	tempat	baru	pada	beberapa	perusahaan	sawit.
	 JPIC-VIVAT	(SSpS	dan	SVD)	sangat	berterima	kasih	dan	memberikan	apresiasi	
kepada		para	Provinsial	SVD-SSpS	Indo-Leste,	Paguyuban	Flobamora,	Bapa	Uskup,	Pastor	
dan	umat	Paroki	Katedral	Palangkaraya,	pemerintah	Daerah	Propinsi	Kalteng	dan	NTT	
serta	semua	donatur	yang	membantu	para	saudara-saudari	buruh	NTT	di	Palangkaraya	
untuk	keluar	dari	gubuk	derita	dan	sakit	mereka	selama	8	bulan	di	Jl.	Badak	dan	men-
emukan	kesempatan	baru	yang	menawarkan	harapan	di	masa	depan.			
    

KRONOLOGI PENANGANAN KASUS 
BURUH NTT EKS KARYAWAN PT. ALS
DI PALANGKARAYA

17 April 2016:  
beberapa	 provonsial	 SVD	 dan	 SSpS	 berkunjung	
ke	kamp	pengungsian	buruh	NTT	di	Jl.	Badak	Pa-
langkaraya.	

21 April 2016: 
Para	 Provinsial	 dan	 regional	 SVD-SSpS	 se-Indo-
Leste	 dan	 peserta	 	 pertemuan	mengunjungi	 para	
buruh	NTT	di	Jl.	Badak	dan	memberikan	sumban-
gan	sumbako.

22 April 2016: 
a)	JPIC-VIVAT	bersama	Paguyuban	Flobamora	ber-
temu	dengan	perwakilan	para	buruh.	Hasilnya	al.	1)	
Para	buruh	mencabut	kuasa	dari	Karliansya,	selaku	
pendamping, dan memberikan kuasa pendampin-
gan	kepada	JPIC-VIVAT	dan	Paguyuban	Flobamo-
ra,	2)	Para	buruh	keluar	dari	kamp	milik	Karliansya	
dan	3)	bertemu	dengan	Disnakertrans	Palangkaraya	
meminta	 dimediasi	 dengan	 pihak	 PT.	 Agro	 Citra	
Lestari	(ALS)
b)	 Pertemuan	 JPIC-VIVAT,	 Paguyuban	 Flobamora	
dan	 perwakilan	 para	 buruh	 dengan	 Kadis	 Disna-
kretrans.	Disnakretrans	siap	memediasi	para	buruh	
dengan	PT.	ALS

24 April 2016: 
Pertemuan	 JPIC-VIVAT,	 Paguyuban	 Flobamora,	
Keuskupan	Palangkaraya	dan	Para	buruh	memba-
has	 tempat	 tinggal	 sementara	 para	 buruh	 yakni	
Aula	Katedral	Palangkaraya

25 April 2016: 
Pertemuan	JPIC-VIVAT,	Paguyuban	Flobamora	dan	
para buruh dengan Disnakertrans tidak memper-
oleh	kesepakatan	karena	seorang	buruh	menyata-

kan berkeberatan memberikan kuasa pendampin-
gan	kepada	paguyuban	Flobamora.

26 April 2016:
a)	para	buruh	menyerahkan	surat	pencabutan	kuasa	
dari	Karliansyah	kepada	Karliansyah,	Kepolisian	Pa-
langkaraya	dan	Disnakertrans.
b)	evakuasi	para	buruh	dari	kamp	milik	Karliansyah	
dari	jl.	Badak	menuju	Aula	katedral	Palangkaraya.

9 Mei 2016: 
Pertemuan para buruh didampingi JPIC-VIVAT dan 
Paguyuban	Flobamora	dengan	PT.	ALS	yang	dime-
diasi	 Disnakertrans.	Hasilnya	 PT.	ALS	 siap	mem-
bantu	 proses	 pemulangan	 para	 buruh	 ke	 daerah	
asalnya.

13 Mei 2016: 
a)	Atas	lobi	JPIC	SVD	Timor,	5	orang	delegasi	Pe-
merintah	NTT	diutus	untuk	melihat	langsung	situ-
asi	 para	 buruh	 di	 Palangkaraya.	 Al.	 3	 orang	 dari	
Disnakertrans,	1	orang	dari	komisi	XI	DPR	NTT	dan	
1	orang	dari	Disnakertrans	Kab.	Belu
b)	delegasi	dari	Pemerintah	NTT	bersedia	menfasili-
tasi	 kepulangan	 buruh	 dan	menyiapkan	 lapangan	
pekerjaan	 bagi	 buruh	 yang	 ingin	 tinggal	 di	 Pa-
langkaraya

22 Mei 2016: 
kunjungan	Bapak	Uskup	Atambua	untuk	memberi	
peneguhan	dan	melihat	
langsung	situasi	para	buruh	di	Palangkaraya	

31 Mei 2016: 
Pemulangan	para	buruh	dari	bandara	Njilik	Riwut-
Palangkaraya	menuju	daerah	asal	di	Kabupaten	Belu	
menggunakan	Hercules	Carteran	Pemda	NTT.

1 Juni 2016: 
Para	Buruh	tiba	di	kampung	asal	Atambua-Belu,	di-
terima	oleh	Bupati	dan	Wakil	Bupati	Kab.	Belu.

Galeri FotoPENANGANAN
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Para pengurus Yayasan VIVAT memberikan laporan tentang kegiatan dan 
perkembangan Yayasan VIVAT Indonesia serta inisiatif-inisiatif yang diambil da-
lam rangka mengembangkan VIVAT Internasional-Indonesia. Pada tahun 2015, 
Sekretariat melaksanakan beberapa  kegiatan terkait persoalan masyarakat 
adat Dayak di Kalimantan Timur, buruh migran dan perdagangan orang di Ma-
laysia Timur, kasus hukuman mati, pelanggaran HAM di Papua, dan aksi global 
dalam rangka pertemuan puncak Paris guna mendorong tercapainya kesepaka-
tan iklim global. Selain itu, Sekretraiat memberi informasi tentang pelaksanaan 
kegiatan workshop VIVAT –JPIC di Ledug awal Maret 2016.

Pertemuan Tahunan  

VIVAT INDONESIA 
2016

 Pertemuan Tahunan VIVAT 
Indonesia berlangsung di Soverdi Pa-
langkaraya, 19 Mei 2016. Selain para 
Provinsial dan Regional  SVD dan SSpS 
Indo-Leste (Pembina dan Pengawas) 
dan pengurus Yayasan VIVAT Indonesia, 
hadir juga para peserta lain dari pelba-
gai komisi dan/atau badan kerjasama 
antar provinsi dan regio se-Indo-Leste 
yang mengikuti sidang tahunan terse-
but. 
 Beberapa agenda yang diba-
has dalam rapat tahunan ini antara 
lain: sosialisasi dan diseminasi agenda  
Pembangunan berkelanjutan (SDGs) di 
daerah-daerah, pergantian personalia 
di Sekretariat VIVAT, kaderisasi tenaga 
JPIC dan VIVAT, formasi kerasulan JPIC 
di tiap-tiap provinsi dan Regio serta 
rencana pengembangan atau pembu-
kaan kantor cabang VIVAT di daerah-
daerah. 

Setelah mengikuti proses diskusi dan 
pertimbangan bersama, para provinsial 
dan regional “Indo-Leste” mengambil 
keputusan sebagai berikut:

1) Setiap Provinsi/Regio mem-
beri perhatian serius dalam pengader-
an tenaga JPIC dan Vivat Internasional 
Indonesia. Jangka pendek: memberi 
kesempatan kepada suster dan kon-
frater untuk magang, baik di kantor 
Vivat di Jakarta maupun di New York. 
Jangka panjang: merencanakan studi 
lanjut para suster dan konfrater SVD 
dalam bidang bidang yang berkaitan 
dengan JPIC.
2) Formasi di bidang JPIC di-
jalankan dengan serius dan terintegrasi 
dalam seluruh jenjang formasi baik for-
masi dasar maupun formasi berlanjut.
3) Provinsi/Regio yang mem-
butuhkan, dapat membuka perwaki-

lan VIVAT dalam bentuk koordinasi 
wilayah. Hubungan antara Kantor Pusat 
di Jakarta dengan Koordinator Wilayah 
perlu diatur dalam ART Yayasan VIVAT 
Indonesia.
4) Menyepakati pembentukan 
Korwil VIVAT di Papua untuk mening-
katkan keterlibatan yang lebih baik dan 
terkoordinasi di bidang JPIC dan mem-
inta Provinsial SVD Ende menyiapkan 
personel untuk koordinator wilayah.
5) Menyepakati bahwa untuk 
menerima bantuan dari pihak peroran-
gan maupun lembaga donatur, dibutuh-
kan disermen agar tidak bertentangan 
dengan konstitusi tarekat-tarekat kita. 
6) Menetapkan iuran tahunan 
VIVAT Indonesia Tahun 2016 sebe-
sar 5 juta rupiah bagi masing masing 
Provinsi dan Regio.


