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Allah sedang memanggil kita
untuk melakukan keadilan
“…Dan apakah
yang dituntut
Tuhan daripadamu:
selain berlaku
adil, mencintai
kesetiaan, dan
hidup dengan
rendah hati di
hadapan Allahmu.”
Mikah 6:8

Seringkali kita menggolong-golongkan keadilan,
daripada melihatnya sebagai bagian dari Injil,
kabar gembira, secara keseluruhan.
“Sebab Aku, Tuhan, mencintai keadilan…” – Yesaya
61:8

Keadilan adalah hakekat siapakah Allah itu.
Karenanya, keadilan meningkatkan ibadah kita
kepada Allah. Keadilan adalah bentuk ibadah.
Kita semua mendoakan Doa Tuhan “datanglah
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
seperti di dalam Surga.” Maka mengapa tidak
menurunkan Surga di bumi ini dengan berjuang
melawan ketidakadilan?

Allah mengidentifikasikan diri-Nya sendiri
dengan kaum terpinggirkan. Dia memperkenalkan
dirinya sendiri sebagai Bapa bagi anak yatim
dan Pelindung bagi para janda (Mzm. 68:6).
Dia adalah pembela kaum lemah dan tak

berdaya. Dia juga tidak bersikap toleran terhadap
kejahatan melawan siapapun, khususnya kaum
terpinggirkan. Itulah cara khusus bagaimana
Dia ingin dikenal. Dia selalu berpihak pada para
kurban tapi melawan kejahatan kaum pemeras.
Karena Allah sungguh serius dalam hal keadilan
maka keadilan juga perlu menjadi prioritas
dalam kehidupan kita. Salah satu cara kita dapat
melibatkan diri dalam karya keadilan adalah
menjadi lebih sadar akan apa yang sedang terjadi
di dunia kita ini.

Ketidakadilan melukai dan sungguh melukai.
Karenanya perlulah mendidik diri kita sendiri
dalam persoalan perdagangan manusia yang
merupakan suatu kejahatan yang biadab dan
bengis yang berdampak pada jutaan orang di
seluruh dunia, lebih daripada yang pernah terjadi
sebelumnya.

Melihat
Ada kita-kira 45,8 juta orang yang terperangkap
dalam beberapa bentuk perbudakan di jaman ini
(www.globalslaveryindex.org). $360 miliar atau
21 Lac crores INR adalah perkiraan penghasilan
yang diperoleh dari perdagangan manusia di
India (Ekonomi di belakang perdagangan kerja
paksa – Kailash Satyarthi, penerima Hadiah
Nobel Perdamaian). Uang hitam ini mendorong
terjadinya korupsi besar, yang nilainya setara 1/5
dari GDP India!

Berikut ini adalah beberapa statistik
global untuk perdagangan manusia:

Karena Perdagangan Manusia mendatangkan
penghasilan dan keuntungan yang begitu besar
maka ini merupakan kejahatan yang bertumbuh
paling cepat dan sekarang telah menjadi
perdagangan ilegal no. 2 yang terbesar di dunia.

Prostitusi,pornografi,turisme seks,perkawinan
paksa, pekerjaan berat dengan gaji rendah,
mengemis, tugas bersenjata dan pertanian
migran adalah cara-cara perdagangan manusia
yang terbukti di jaman ini.

(www.enditmovement.com)

ØØ Hampir 1 dari 5 kurban perbudakan adalah
seorang anak.

ØØ 55% kurban adalah kaum perempuan dan
gadis-gadis.

ØØ Perbudakan sedang terjadi di 167 negara.

Manusia diperdagangkan untuk seks, tenaga
kerja dan organ tubuh. Dua bentuk paling umum
dalam perdagangan manusia adalah Perdagangan
Seks dan Perdagangan Tenaga Kerja.

Perbudakan mempunyai banyak bentuk dan
berbagai nama. Namun tanda perbudakan
adalah kekerasan yang diabadikan pada para
kurbannya.

Perdagangan Manusia adalah sebuah perdagangan
ilegal yang terjadi ketika satu orang (pedagang)
menggunakan penipuan, kebohongan, paksaan
atau kekerasan untuk membujuk, merekrut,
mengangkut orang (kurban) demi tujuan
eksploitasi untuk memperoleh keuntungan
komersial bagi dirinya sendiri. Eksploitasi
adalah eksploitasi fisik dalam tindakan apapun
atau eksploitasi seksual dalam bentuk apapun,
perbudakan atau praktek perbudakan yang serupa,
kerja paksa atau pengambilan organ tubuh secara
paksa.
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Menimbang
Persoalan perdagangan manusia merupakan
persoalan yang besar dan mungkin
kelihatannya besar sekali, namun tidak
berarti kita mengabaikan persoalan ini atau
menjadi acuh tak acuh karena besarnya
persoalan ini.
Langkah pertama adalah menjadi lebih
sadar akan persoalan ini dan mengerti
pandangan Allah tentang hal ini. PerhatianNya terhadap persoalan ini amat terbukti dalam
teks-teks berikut:

Pesan perdamaian sedunia 2015
Tidak ada lagi budak
namun saudara dan saudari
(4) Di jaman ini, seperti di masa lalu,
perbudakan berakar dalam sebuah gagasan yang
memperbolehkan manusia untuk diperlakukan
sebagai sebuah obyek. Kapanpun dosa merusak
hati manusia dan menjauhkan kita dari Pencipta
kita dan sesama kita maka sesama tidak lagi
dipandang sebagai manusia dengan martabat
yang sama, sebagai saudara/i yang mempunyai
kemanusiaan bersama, melainkan sebagai
obyek. Apakah oleh paksaan atau penipuan,
atau oleh paksaan fisik atau psikologis, manusia
yang diciptakaan menurut citra Allah dicabut
kebebasannya, dijual dan direndahkan menjadi
properti orang lain. Mereka diperlakukan sebagai
sarana untuk sebuah tujuan.

“Belajarlah berbuat baik;
usahakanlah keadilan. Kendalikanlah
orang kejam. Belalah hak anak-anak
yatim; perjuangkanlah perkara jandajanda.”
Yesaya 1:17

“Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh
sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk
menyampaikan kabar baik kepada
orang-orang miskin; dan Ia telah
mengutus Aku untuk memberitakan
pembebasan kepada orang-orang
tawanan, dan penglihatan bagi orangorang buta, untuk membebaskan
orang-orang yang tertindas, untuk

Sidang Kaum Religius Eropa dalam
Jaringan Kerjasama Melawan Perdagangan
dan Eksploitasi
7 November 2016
Salah satu luka terbuka yang paling menyedihkan
adalah perdagangan manusia, suatu bentuk
perbudakan modern, yang melecehkan martabat,
pemberian Allah, dari begitu banyak saudara/i
dan merupakan suatu kejahatan yang sungguhsungguh melawan kemanusiaan. Sementara sudah
banyak hal dicapai dalam mengakui besarnya dan
luasnya persoalan ini, masih banyak hal perlu
dilakukan pada tingkat menaikkan kesadaran
publik dan mengadakan suatu koordinasi usahausaha yang lebih baik oleh pemerintah, pengadilan,
para para pekerja sosial.
Sebagaimana kalian mengetahui dengan baik,
salah satu tantangan pada pekerjaan advokasi,
edukasi dan koordinasi ini adalah suatu

memberitakan tahun rahmat
Tuhan telah datang.”

Lukas 4:18-19

“Raja itu akan menjawab mereka:
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu lakukan
untuk salah seorang dari saudaraKu yang paling hina ini, kamu telah
melakukannya untuk Aku.’”
Mateus 25:40

Paus Fransiskus sungguh-sungguh menyadari
akan persoalan ini dan telah berbicara tentang hal
ini pada beberapa kesempatan. Beberapa pokok
pesannya:
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pengabaian tertentu dan bahkan keterlibatan,
suatu kecenderungan pada pihak begitu banyak
orang yang melihat sebaliknya (cf. Evangelii
Gaudium, 211) dimana keuntungan ekonomi
yang sangat kuat dan jaringan kejahatan ini
memainkan peranannya. Untuk alasan ini, saya
mengungkapkan penghargaan saya atas usahausaha kalian untuk meningkatkan kesadaran
publik tentang bencana ini yang secara khusus
merusak kaum perempuan dan anak-anak. Namun
dengan cara yang amat khusus, saya berterima
kasih atas kesaksian kesetiaan kalian terhadap
Injil kerahiman sebagaimana ditunjukkan dalam
komitmen kalian terhadap pemulihan dan
rehabilitasi para kurban.

membebaskan kemanusiaan dari perbudakanperbudakan baru dan kejahatan yang terorganisir,
telah dilakukan oleh pertemuan ini sesuai dengan
permintaan saya, kita juga dapat mengharapkan
sinergi yang penting dan pasti dengan Perserikatan
Bangsa-bangsa. Saya sungguh berterima kasih
bahwa wakil-wakil dari 193 anggota PBB
menyetujui
Tujuan-tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan yang baru secara aklamasi, dan
khususnya Tujuan 8.7. Isinya: ‘Membuat alat
ukur yang efektif dan segera untuk memberantas
kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan
perdagangan manusia serta menjamin larangan
dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk dari
tenaga kerja anak-anak, termasuk rekrutmen dan
penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun
2025 mengakhiri buruh anak-anak dalam semua
bentuknya’. Kita sungguh dapat mengatakan
bahwa sekarang tujuan-tujuan dan target-target
semacam itu merupakan perintah moral bagi
semua negara anggota PBB.”

Kegiatan kalian dalam bidang ini mengingatkan
kita akan “usaha-usaha besar dan seringkali
secara diam-diam yang telah dibuat selama
bertahun-tahun oleh kongregasi-kongregasi
religius,
khususnya
kongregasi-kongregasi
perempuan”, untuk memelihara mereka yang
terluka martabatnya dan ketakutan karena
pengalaman-pengalaman mereka (cf. Pesan
untuk Hari Perdamaian Sedunia 2015, 5). Secara
khusus saya mengingat kontribusi khusus yang
dibuat oleh para perempuan dalam mendampingi
perempuan-perempuan lain dan anak-anak pada
perjalanan penyembuhan dan reintegrasi personal
secara mendalam.

Audiensi Paus pada tanggal 8 Februari 2017
Pesta St. Bakhita
“Hari ini kita merayakan Hari Doa dan
Kesadaran melawan Perdagangan Manusia,
tahun ini secara khusus didedikasikan bagi anakanak dan remaja. Saya mendorong mereka semua
yang dalam berbagai cara membantu perbudakan
dan pelecehan anak-anak dan remaja untuk
membebaskan diri mereka sendiri dari penindasan
semacam itu. Saya berharap mereka yang
mempunyai tanggung jawab di pemerintahan
berjuang melawan bencana ini dengan tegas,
memberikan suara kepada saudara/i terkecil
kita ini, yang martabatnya direndahkan. Kita

Paus Fransiskus pada “Pertemuan Puncak
Para Hakim Tentang Perdagangan Manusia
dan Kejahatan Yang Terorganisir”
3-4 June 2016

“...Pertemuan ini telah membawa kalian bersamasama, para hakim dan jaksa dari seluruh dunia,
dengan pengalaman praktis dan kebijaksanaan
dalam memberantas perdagangan manusia,
penyelundupan dan kejahatan yang terorganisir...
Bertanggung jawab atas panggilannya sendiri
juga berarti merasa dan mewartakan diri sendiri,
bebas dari tekanan pemerintah, lembaga-lembaga
privat, dan tentu saja ‘struktur dosa’, seperti yang
dikatakan oleh pendahulu saya, Yohanes Paulus II,
khususnya mengenai kejahatan yang terorganisir.
Tanpa kebebasan ini, pengadilan suatu bangsa
rusak dan merusak.”
“Untungnya, karena realisasi proyek kemanusiaan
dan Kristiani yang rumit dan sulit ini dalam
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harus membuat setiap usaha untuk menghapus
kejahatan yang memalukan dan tak tertahankan
ini...Saya kembali pada perayaan hari ini, Hari
Doa dan Kesadaran melawan Perdagangan
Manusia yang dirayakan hari ini karena hari
ini adalah Pesta Santa Josephine Bakhita [ia
menunjukkan brosur yang menceritakan St.
Bakhita]. Perempuan muda ini yang diperbudak

di Afrika, dieksploitasi, dihina, tidak kehilangan
harapan, dan mengakhirinya dengan datang
ke Eropa sebagai seorang migran. Di sini ia
mendengar panggilan Tuhan dan menjadi seorang
biarawati. Marilah kita berdoa kepada Santa
Josephine Bakhita bagi semua migran, pengungsi,
dan orang-orang yang dieksploitasi yang amat
sangat menderita.

Bertindak
Pencegahan: Menyediakan informasi, pendidikan
sekolah dan paroki, program-program dan kursuskursus, bantuan keuangan.

Perdagangan manusia di jaman ini berkembang pesat
karena ini mempunyai resiko yang amat rendah dan
menghasilkan keuntungan yang amat besar bagi para
pedagang. Cara yang terhebat untuk menghentikannya
adalah menjamin para penjahat ini dituntut dan
meminta pertanggungjawaban atas kejahatan mereka.

Jaringan kerjasama: syering apa yang kita
tahu, bekerja bersama-sama dengan kongregasikongregasi religius lain (bergabung dalam usahausaha TALITHA KUM – payung internasional dari
hidup religius yang melawan Perdagangan Manusia),
kelompok-kelompok lain, LSM yang mempunyai
keahlian dalam bidang ini, bahkan dengan polisi…
Cara-cara Kalian Dapat Membantu Melawan
Perdagangan Manusia

Ketika para pedagang manusia dihukum atas kejahatan
mereka, hal ini mengirimkan sebuah pesan yang lantang
di antara para pedagang lain bahwa kejahatan mereka
tidak akan tidak dihukum. Hukuman yang lebih berat
dan pengadilan yang cepat untuk kejahatan-kejahatan
semacam itu akan membantu pengendalian kejahatan
dan membangun sebuah budaya penolakkan.

Setiap orang dapat bergabung dalam perjuangan
melawan perdagangan manusia. Di bawah ini beberapa
ide untuk dipertimbangkan.

Perjuangan melawan Perdagangan Manusia
terutama dapat dilakukan di bidang-bidang
berikut:
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Advokasi: Doa; ‘percakapan-percakapan’ dengan
pemerintah, agen-agen, hotel-hotel dan organisasiorganisasi penting untuk menyoroti persoalan
perdagangan; dan usaha-usaha untuk membela para
kurban perdagangan melalui hukum.
Perlindungan:
menyediakan
dukungan,
pendampingan, sebuah ‘ruang’ dan tempat yang aman
bagi para kurban.
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Mempelajari indikator-indikator perdagangan
manusia sehingga kalian dapat membantu
mengenali orang yang kemungkinan besar
akan menjadi kurban perdagangan. Pelatihan
kesadaran perdagangan manusia diadakan
bagi individu-individu, para usahawan, para
responder pertama, penyelenggara hukum, para
pendidik, dan pegawai federal, dan lain-lain.

Menjadi konsumer yang sadar dan terinformasi.
Menemukan jejak-jejak perbudakan kalian,
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menanyakan siapa yang memetik tomat kalian
atau yang membuat pakaian kalian, atau
memeriksa Daftar Barang-barang Departemen
Tenaga Kerja yang diproduksi oleh Pekerja
Anak-anak atau Kerja Paksa. Mendorong
perusahan-perusahan
untuk
mengambil
langkah-langkah untuk menyelidiki dan
mencegah perdagangan manusia dalam rantai
persediaan mereka dan menerbitkan informasi
bagi kesadaran konsumer.
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Menjadi relawan/wati dan mendukung usahausaha anti perdagangan dalam lingkunganmu.

Bertemu dengan dan/atau menulis kepada
wakil-wakil pemerintah lokal, provinsi, dan
federal untuk memberitahu mereka bahwa
kalian peduli untuk membasmi perdagangan
manusia, dan menanyakan apa yang mereka
lakukan untuk menanggapi persoalan ini.
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Mengadakan kegiatan penyadaran untuk
menonton dan membicarakan film-film tentang
perdagangan manusia. Sebagai contoh, belajar
bagaimana perbudakan modern ada di jaman
ini; menonton film dokumentar penyelidikan
perdagangan seks; atau menemukan bagaimana
perdagangan manusia dapat mempengaruhi
rantai persediaan makanan global. Juga, lihatlah
Proyek Kebebasan CNN untuk mengetahui
lebih banyak cerita tentang berbagai bentuk
perdagangan manusia di seluruh dunia.
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Mengadakan kegiatan pengumpulan dana dan
menyumbangkan hasilnya kepada organisasi
anti perdagangan.

Para usahawan: Menyediakan pekerjaan,
magang, pelatihan ketrampilan-ketrampilan,
dan kesempatan-kesempatan lain untuk para
kurban perdagangan yang bertahan hidup.
Para mahasiswa: Mengambil tindakan di
kampus kalian. Bergabung atau mendirikan
klub
universitas
untuk
meningkatkan
kesadaran tentang perdagangan manusia dan
memulai tindakan di seluruh komunitas lokal
kalian. Pertimbangkan untuk mengerjakan
salah satu tugas penelitian kalian dengan
topik perdagangan manusia. Meminta agar
perdagangan manusia dimasukkan dalam
kurikulum universitas.
Para penyedia pelayanan kesehatan: Belajar
bagaimana mengenal indikator-indikator
perdagangan manusia dan membantu para
kurban. Bersama bantuan dari organisasiorganisasi anti perdagangan, memberikan biaya
yang rendah atau pelayanan gratis kepada para
kurban perdagangan manusia.
Para wartawan: Media memainkan peranan
yang amat besar dalam membentuk persepsi
dan menuntun percakapan publik tentang
perdagangan manusia.
Para pengacara: Menawarkan pelayanan legal
kepada para kurban perdagangan manusia,
termasuk dukungan bagi mereka yang mencari
manfaat atau visa khusus.

Mengakhiri perdagangan
manusia itu mengecilkan hati
kita namun kita semua dapat
melakukan sesuatu sesuai
dengan kapasitas kita. Kita
bertanya kepada diri sendiri:
Apa yang telah saya lakukan? Apa
yang dapat saya lakukan? Dan
sebagai sebuat komunitas, apa
yang dapat kita lakukan untuk
menempatkan persoalan ini
di garis terdepan? Kita tidak
dapat lagi diam… sekaranglah
waktunya untuk bertindak!

Mendorong sekolah-sekolah di tempatmu
untuk bekerjasama dengan para pelajar dan
memasukkan perbudakan modern dalam
kurikulum mereka. Sebagai orang tua, pendidik,
atau administrator sekolah, menyadari
bagaimana para pedagang menyasar anak-anak
usia sekolah.

Berusahalah untuk terinformasi dengan baik.
Buatlah jaringan siap siaga untuk menerima
berita-berita perdagangan manusia yang
terakhir. Mengetahui bahan-bahan kesadaran
publik yang tersedia dari berbagai sumber di
pemerintah dan internet.
Bekerja dengan komunitas religius setempat atau
kongregasi untuk membantu menghentikan
perdagangan dengan mendukung penyedia
pelayanan kurban atau menyebarkan kesadaran
perdagangan manusia.

Diterjemahkan oleh: Sr. Ines Setiono, SSpS
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