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Editorial
Para pembaca terkasih
Ketika saya masuk ke
mission house lewat
pintu belakang, saya
mendengar alunan
musik yang terasa
akrab di telinga: lagu
tari pohon elm. Di
Chili, setelah gempa
bumi dan tsunami
tahun 2010, kami
sering menari dengan
iringan lagu pohon
elm. Teman saya
memberitahu bahwa
kaum
perempuan
di Chernobyl biasa
menari
dengan
formasi melingkar diiringi oleh lagu yang sama dengan
gerakan tubuh yang melambangkan pemulihan terhadap
dunia yang telah menderita parah akibat bencana nuklir
pada tahun 1986. Hatiku bergetar melihat anak-anak
menari bersama para guru mereka dengan perhatian yang
sangat terpusat. Saya ingat Aruna Granadson sewaktu
kami mengadakan rapat persiapan untuk Sidang raya ke10 Dewan Gereja-gereja Sedunia di Busan (Korea). Pada
waktu itu, ia mengatakan bahwa kita harus membangun
masyarakat dimana manusia tidak diajar untuk menjadi
pelaku kekerasan. Barangkali, akan datang harinya dimana
kekerasan atau kejahatan tidak akan lagi menjadi topik
pembicaraan dalam konferensi-konferensi yang kita
selenggarakan. Anak-anak muda (perempuan dan laki-laki)
yang menari bersama dengan guru-guru mereka memberi
kita harapan!
Menyadari bahwa ada begitu banyak situasi hidup di dunia
ini yang didominasi oleh kekerasan berbasis gender, maka
kami ingin berbagi dengan anda sekalian gerakan tubuh
simbolis, tindakan-tindakan, dan ucapan-ucapan dari kaum
perempuan yang menjalin jaringan-jaringan persahabatan,
kerja, dan harap. Sekarang ini saya hidup dalam suasana
damai dengan tetangga-tetangga saya. Begitu kata Maria
Kapanda, menjelaskan tentang pengalamannya sebagai
seorang perempuan yang terkena HIV/AIDS. Ceritanya
dituturkan oleh Claudia Zeising, seorang pekerja ekumenis
di Tanzania bagian selatan. Lucy Kumala menceritakan
kerja Jaringan Kaum Perempuan Asia dan upaya-upayanya
mengikutsertakan gereja-gereja dalam menangani dan
mencegah perdagangan manusia. Dipacu oleh inisiatif
teman-teman di Asia, maka kami sekarang sedang
mengembangkan semacam markas untuk menangani
masalah yang sama di Amerika Latin, dengan harapan
bahwa kami akan menemukan petunjuk bagi pendekatan

global menangani masalah-masalah yang bersumber dari
kekerasan berbasis gender.
Jaringan Pendidikan Kaum Perempuan Amerika Latin
dan Karibia (Latin American and Caribbean Women’s Popular
Education Network -- REPEM), mengajak kami memahami
konsep mengenai pemberdayaan baik sebagai tujuan
maupun sebagai sarana. Dalam upaya membangun
masyarakat yang lebih adil dimana orang-orang dapat
mengembangkan sepenuhnya potensi-potensi mereka,
maka itu berarti kita berbicara mengenai tujuan. Dalam
rangka melindungi perkembangan yang adil, inklusif, dan
dapat bertahan, maka itu berarti kita bicara tentang sarana.
Di sini kami menggarisbawahi pekerjaan dari organisasiorganisasi mitra di Bolivia, Chili, dan Peru yang tujuannya
adalah memberdayakan kemampuan kepemimpinan kaum
perempuan di lingkungan yang sangat akrab dengan sistem
patriarkhal. Perlunya dukungan dana bagi kaum perempuan
jelas dimaksudkan untuk menopang setiap pengalaman
pemberdayaan ini, baik dari sudut konseptual maupun
pragmatis.
Pertukaran pengalaman ini didorong oleh sebuah artikel
yang aslinya diterbitkan oleh FIZ, kantor untuk kaum
imigran perempuan dan perempuan korban penjualan,
yang ada Zurich, Swiss, pejuang harga diri dan hak asasi
kaum perempuan. Artikel yang kami hadirkan dalam
Women’s Letter ini berfokus pada eksistensi dari ‘rantai suplai
global’, di mana negara-negara utara merupakan sumber
pekerjaan bagi kaum perempuan yang memikat kaum
perempuan dari selatan untuk mendapatkan pekerjaanpekerjaan informal sebagai pembantu rumah tangga dan
pekerja seks. Umumnya, pekerjaan-pekerjaan seperti itu
tidak memperoleh perlindungan ataupun pengawasan
dari pihak pemerintah. Dan, kalau kaum perempuan ini
adalah ibu dan memiliki anak-anak yang masih kecil, maka
mereka itu sangatlah rentan. Artikel ini memuat wawancara
dengan Susana García, seorang direktur FIZ-Makasi,
yang menjelaskan mengenai tantangan-tantangan dalam
membantu ibu-ibu dan anak-anak mereka.
Dalam bagian ‘Alat untuk Refleksi dan Transformasi,’
kami menghadirkan teks-teks yang mengungkapkan
struktur kuasa negatif selain juga memberikan jalan untuk
mengubahnya. Meskipun buku Master Oppression Techniques
oleh Berit As diterbitkan lebih dari 20 tahun silam, namun
kami harus mengatakan bahwa analisisnya masih tetap
berlaku sekarang ini. Selanjutnya, kami mau berbagi dengan
anda sekalian sebuah kutipan dari seorang Pastor Korea
bernama Prod. Un-Sunn Leek yang diucapkannya pada
Sidang Raya DGD di Busan. Kami mengajak anda membaca
artikel lengkap di web kami, sambil mempertimbangkan
bagaimana hal itu terkait dengan pengalaman-pengalaman
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yang dipaparkan dalam isu ini, lalu diskusikan di dalam
kelompokmu adanya atau tidak adanya mekanisme
kekerasan seperti itu di dalam kehidupan anda sendiri.
Akan sangat menyenangkan bagi kami kalau bisa menerima
kesaksian dari kamu tentang bagaimana caranya anda
menetralisasikan mekanisme-mekanisme itu.
Dalam rangka Sinode Mission 21, Irmgard Frank, Direktur
Komisi Kaum Perempuan, mengajak kita supaya terhubung
dengan Mistisisme dan Kerja Hati untuk Merevitalisasi Dunia.
Dalam pertemuan ini kami berbagi cerita-cerita tentang
keberhasilan di samping juga mengenai kesulitan-kesulitan
dan tantangan-tantangan yang dihadapi kaum perempuan
di setiap kontinen. Kami semua berkomitmen untuk
memperkuat komunikasi satu dengan yang lain melalui
internet sambil tetap memelihara sarana komunikasi
tradisional, seperti: mengirim kartu.

Kaum Perempuan dan Gender
Melalui
semua
kegiatannya,
Mission
21
memperjuangkan penetapan keadilan gender yang
setara. Bersama dengan jaringan-jaringan kaum
perempuan, gereja, dan organisasi-organisasi mitra,
Mission 21 mengupayakan jalan-jalan yang pantas
bagi setiap situasi lokal, dengan tujuan meniadakan
hierarkhi dan diskriminasi gender.
Bidang Khusus:
• memberikan dukungan finansial untuk
memperkuat
dan
memajukan
kaum
perempuan dan jaringan kaum perempuan
gereja dan organisasi mitra di Asia, Afrika,
dan Amerika Latin,

Jadi, kami menetapkan aktivitas bertajuk ‘Surat Telah Tiba’
dengan mencetak foto-foto arsip untuk memperingati
200 tahun Basel Mission yang akan dirayakan pada bulan
Juni 2015. Kami mengajak anda masing-masing untuk
mengatur pengiriman poskard atas nama kaum perempuan
yang. Sepanjang perjalanan pelayanan Mission 21 yang
panjang itu, telah berani bersaksi, mencela ketidakadilan,
membela kebenaran, dan berteologi. Kita merayakan ikatan
kita, persahabatan kita, dan kebersamaan kita sebagai alat
perang yang efektif melawan setiap bentuk penindasan.
Itulah yang menjadi pengajaran dari Basel Mission, yang
sekarang ini dikenal sebagai Mission 21.
Josefina Hurtado Neira
Basel, December 2014

• menyelenggarakan
kuliah-kuliah
dan
memberi informasi mengenai teologi feminist
dari perspektif selatan,
• menerbitkan Women’s Letter setiap tahun.
Terbitan ini, yang diterbitkan dalam bahasa
Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, dan
Indonesia, memberikan ruangan kepada
kaum perempuan dari 4 benua di dunia ini
untuk bertukar pengalaman.
Komisi Kaum Perempuan dan Gender memberi
dukungan kepada kerja Bidang Khusus di Swiss dan
Jerman, sebagai kelompok pakar.
Anggota: Irmgard Frank (presiden), Marlies Flury,
Pdt. Esther Gisler Fischer, Pdt. Claudia Hoffmann,
Pdt. Christine Höötmann, Pdt. Kirsten Jäger, Pdt.
Maria-Ines Salazar, Esther Janine Zehntner
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“Sekarang Saya
Hidup Damai dengan
para Tetangga Saya”
Maria Kapanda diwawancarai oleh Claudia
Zeising, Mission 21 Ekumenis
Di sejumlah masyarakat Afrika, kaum
perempuan masih saja hidup bergantung
pada pihak lain. Ayah mereka, lalu kemudian
suami mereka, menjadi penentu dalam
kehidupan mereka. Seringkali, mereka justru
meniadi korban kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT).
Maria Kapanda tinggal di Tanzania
bagian selatan, di suatu kawasan desa di
mana banyak keluarga bekerja sebagai
petani tradisional. Sering, kaum perempuan
ditekan dan menjalani kehidupan yang sulit.
Keluarga yang terkena penyakit seperti AIDS
sering harus mengalami pengucilan sosial.
Mengingat semua keadaan ini, maka kita
harus menghargai keberanian Maria Kapanda
dalam berbicara secara begitu terbuka,
sehingga kita bisa mengetahui secara sekilas
kehidupannya sehari-hari. Departemen Kaum
Perempuan dari Gereja Moravian di provinsi
selatan Tanzania bekerja sama secara erat
dengan Kelompok Mandiri Lusubilo, sebuah
kelompok yang menaruh perhatian terhadap
orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS.
Bersama-sama mereka berjuang supaya ada
keterbukaan dan melawan stigmatisasi.
Banyak cerita mengenai perjuangan ini bisa
dibaca dalam buku The Joy of Being Alive!.
Maria Kapanda bercerita:
Saya adalah anak sulung dari keluarga Ipyana
Kapyela. Umur saya 42 tahun dan telah melahirkan 5 kali,
tetapi tiga anak saya telah meninggal dunia. Saya menikah
pada tahun 1992 dan sekarang ini saya tinggal di desa Syakula.
Saya tumbuh di Ilolo dekat Rungwe bersama dengan
orang tua saya. Saya mempunyai 6 kakak adik, 4 perempuan
dan 2 laki-laki, dan semuanya masih hidup sampai sekarang
ini. Ayah ibu saya juga masih hidup. 3 saudara perempuan dan
1 saudara laki-laki saya sudah menikah dan sudah punya anak.
Dari tahun 1979 sampai 1985 saya bersekolah di
Sekolah Dasar Rungwe dan menyelesaikan standard 7. Saya
tidak berkesempatan melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat
pertama.
Ketika masih gadis muda, saya hamil. Seorang pemuda
menjebak saya dan ayah saya sangat marah. Ia menyakiti saya
dan hampir mengusir saya keluar dari rumah. Saya melahirkan
bayi perempuan. Akan tetapi, dalam proses pertumbuhannya
ia mengalami banyak masalah. Ia menderita demam berulang

kali dan akhirnya meninggal dunia di usiannya yang masih
sangat muda. Setelah ia meninggal, saya bertemu dengan
seorang pemuda lainnya dan kembali hamil. Kali ini, ayah saya
mendesak saya untuk pergi dari rumah.
Akhirnya, saya menikah dan tinggal dengan suami
selama 20 tahun sekarang ini. Kami dikaruniai 2 anak yang
masih tinggal bersama kami: Enele, yang lahir tahun 1996 dan
Augustino Frank, yang lahir tahun 1998. Kedua anak kami ini
bersekolah. Enele bersekolah di Sekolah lanjutan tingkat pertama
Ukukwe dan Augustino di sekolah dasar Kitope.
Pada tahun 2007, suami saya jatuh sakit. Ia terserang
diarrhoea yang berat dan selalu demam. Orang-orang mulai
berkata, “Orang ini kena infeksi”, dan saya sangat cemas. Saya
takut dia akan mati. Suami saya menjalani test dan hasilnya
adalah bahwa ia terinfeksi virus AIDS. Saya juga didesak untuk
menjalani test. Saya didiagnosa positif HIV tetapi CD4 saya
tidaklah terlalu rendah. Saya mulai minum obat-obatan pada
tahun 2009.
Saya yakin, suami sayalah yang menyebabkan saya
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terinfkesi. Inilah yang membuat saya sedih. Pada mulanya saya
sangat sakit dan kondisi kesehatan yang demikian menyebabkan
banyak masalah dalam hidup saya. Saya biasa menjalankan
bisnis kecil-kecilan, yakni menjual makanan di mana banyak
sekali langganan saya yang datang membeli makanan. Jadi,
penghasilan saya lumayan bagus. Setelah orang-orang tahu
bahwa suami saya terinfeksi, mereka mulai menjauh dari jualan
saya.
Orang-orang, termasuk kaum keluarga saya, menjauhi
saya. Saya menjadi banyak tahu mengenai soal AIDS dan sejak
itu saya menemukan keyakinan dan harapan, dan kondisi
kesehatan saya mengalami kemajuan. Ketika semakin banyak
orang sekitar saya tahu bahwa mereka juga terinfeksi dengan
virus yang sama, sikap mereka berubah. Sekarang ini saya hidup
damai dengan para tetangga saya.
Kami mempunyai kebun teh yang kecil, dan
penghasilan kami bergantung pada kebun ini. Akan tetapi,
sering penghasilan kami tidak memadai dan saya coba bekerja
di Perkebunan Teh yang besar bila ada kesempatan. Kami juga
mempunyai kerbau yang menyediakan susu untuk keluarga,
tetapi jumlahnya terbatas dan tidak cukup untuk dijual. Dengan
bantuan Kelompok Lusubilo, kami akhirnya dapat memulai
proyek babi kecil-kecilan.
Saya coba mendidik anak-anak saya mengenai
AIDS. Saya memberitahu mereka bahwa virus ini tidak hanya
menyebar melalui hubungan seks, tetapi juga melalui bendabenda tajam seperti pisau cukur yang digunakan ayah mereka.
Saya juga menggunakan semua kesempatan yang
tersedia untuk berbicara mengenai AIDS di depan komunitas
saya, dan memberitahu mereka apa yang bisa dilakukan untuk
menghindar darinya. Saya memperingatkan mereka supaya

tidak minum alkohol terlalu banyak dan menjauhkan diri dari
hubungan seks sembarangan. Saya juga mendorong mereka
untuk menjalani tes. Mereka tidak boleh cepat percaya bahwa
mereka sudah terjangkit ketika mereka mulai mengalami demam
berulang kali.
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FAKTA
• Dalam 26 dari 31 negara dengan epidemi
ini yang menjadi lokasi penelitian
representatif yang diadakan pada belum
lama ini, ternyata kurang dari 50%
kaum perempuan muda yang memiliki
pengetahuan komprehendif dan benar
mengenai HIV. (“http://www.unwomen.
org/en/what-we-do/hiv-and-aids/factsand-figures” 21.07.2014)
• Kaum perempuan sudah 2 sampai 4
kali lebih banyak dibandingkan dengan
kaum laki-laki yang terinfeksi HIV
selama hubungan seks. Pemerkosaan
menambah risiko ini karena terbatasnya
penggunaan kondom dan karena cedera
fisikal yang diakibatkannya. (“http://
www.unwomen.org/en/what-we-do/
ending-violence-against-women/factsand-figures” 21.07.2014)

Perdagangan Manusia di Asia
Lucy Kumala, Jaringan Kaum Perempuan Asia
Lokakarya tentang Penanganan dan Pencegahan Praktek Perdagangan Manusia
16-18 September 2013, Bandung - Jawa Barat, Indonesia

Fakta bahwa telah terjadi perdagangan manusia menandakan
merosotnya pandangan tentang manusia sebagai mahkluk
yang dicipta segambar dengan Allah. Kemerosotan itu
diakibatkan oleh sesama manusia yang tidak bertanggung
jawab dan cenderung sembarangan. Perdagangan manusia
adalah masalah global yang memerlukan tanggapan global
pula. Praktek ini mendatangkan banyak keuntungan
(material) dan mempengaruhi jutaan manusia di seluruh
dunia. Para pelaku penjualan menempatkan para korban di
bawah pengawasan mereka dengan cara mengisolasi mereka
dan secara sadar mencipta suasana yang mendatangkan rasa
takut bagi para korban. An It generates huge profits and affects
millions of people around the world. Kejahatan yang terorganisasi
merupakan faktor penting dalam perkembangannya.
Banyak negara Asia harus serius menangani isu tentang
perdagangan manusia ini, baik sebagai negara-negara yang
menjadi tujuan maupun sebagai negara sumber.
Perdagangan manusia merupakan masalah multi
aspek, tetapi dalam banyak kasus ditemukan penyebab
yang sama, yakni: kemiskinan, tidak tersedianya lapangan
kerja, materialisme, tingkat pendidikan yang rendah dan
kekerasan dalam rumah tangga terhadap kaum perempuan.
Para pelaku perdagangan ini merayu calon korban
dengan janji-janji memperoleh pekerjaan atau mendapat
kesempatan pendidikan. Kemudian mereka memaksa para
korban menjadi pekerja seks komersial atau menjerumuskan
mereka ke dalam dunia pornografi. Para korban praktek
perdagangan manusia sering mengalami situasi yang
menyeramkan, seperti tindakan kekerasan baik secara fisik
(seperti memar-memar di tubuh) maupun secara psikologis
(yang disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka itu diisolasi

ke tempat yang tidak jelas dan diperlakukan dengan kejam),
dan juga situasi sulit karena ternyata kemudian mengidap
penyakit-penyakit tertentu seperti HIV/AIDS. Para korban
terjebak ke dalam situasi yang menakutkan, dan tidak
mudah bagi mereka untuk melarikan diri dari jebakan itu
karena biasanya para pelaku penjualan itu begitu kuat dan
mempunyai banyak dukungan. Perdagangan manusia adalah
pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak
untuk hidup dan merdeka dari semua bentuk perbudakan.
Persekutuan Kaum Perempuan Asia yang
beranggotakan Gereja-gereja Mitra Mission 21 di Asia
merasa terpanggil untuk memulihkan gambar Allah.
Untuk menggapai tujuan ini, maka pertama-tama kami
bersatu untuk memahami masalah seputar perdagangan
manusia: modus operandinya dan sebab-sebabnya.
Kedua, kami menyediakan sumber-sumber daya untuk
mengidentifikasi kasus, menolong para korban dan belajar
bagaimana mencegah perdagangan manusia di dalam setiap
gereja. Ketiga, Persekutuan Kaum Perempuan Asia telah
membangun komitmen dan jaringan internasional untuk
mencegah dan menangani perdagangan manusia di setiap
provinsi dan di setiap negara.
Taiwan1
Kaum perempuan dan anak-anak adalah penduduk yang
paling rentan mengalami praktek penjualan manusia.
Kaum perempuan, khususnya, merupakan mangsa empuk
terhadap pasar seks internasional. Dalam upaya supaya
bisa bertahan hidup, orang tua dari keluarga pribumi yang
penghasilannya sangat sedikit, menjual anak-anak gadis
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mereka yang kadang-kadang masih sangat muda, kepada
para pedagang manusia. Sering, anak-anak gadis pribumi
– banyak yang usianya di bawah 16 tahun, dan malah ada
satu kasus yang melibatkan anak gadis yang masih berusia
8 tahun – dijual ke perdagangan seks. Banyak orang terdidik
telah menjadi sadar akan masalah pelacuran anak, dan
berusaha keras untuk menyelamatkan anak-anak gadis ini
dari pelacuran. Organisasi pertama yang membuat mata
masyarakat umum terbuka melihat isu ini adalah Gereja
Presbyterian Taiwan - PCT.
Dalam tahun-tahun terakhir, kelompok-kelompok
kriminal terorganisasi telah menggunakan cara-cara
yang berbeda-beda untuk menyelundupkan orang-orang
asing ke Taiwan secara ilegal. Pada umumnya, kaum
imigran ini adalah perempuan yang diselundupkan untuk
maksud pelacuran, dan juga tenaga kerja laki-laki yang
tenaganya dieksploitasi. Beberap LSM – termasuk Yayasan
Penyelamatan Kaum Perempuan Taipei, Yayasan Taman
Pengharapan, dan Aliansi Anti Perdagangan (Manusia) –
telah sepakat untuk membantu para korban perdagangan

manusia. Yayasan Taman Pengharapan mendirikan sebuah
gerakan sosial atas nama gadis-gadis muda dan memainkan
peranan kunci bagi ditetapkannya undang-undang mengenai
Pencegahan Transaksi Seksual Kaum Muda dan Anak-anak
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Yuan. Including the Taipei
Women’s Rescue Foundation, the Garden of Hope Foundation, and
the Anti-Trafficking Alliance - have been established to help victims of
human trafficking. The Garden of Hope Foundation launched a social
movement on behalf of young girls and played a key role in obtaining
passage of the Children and Youth Sexual Transaction Prevention Act
by the Legislative Yuan. Faktor penting dalam rangka upaya
mencegah terjadinya perdagangan manusia di Taiwan, maka
hukum ini akan melindungi anak-anak dan remaja di bawah
usia 18 tahun dari eksploitasi seksual.
Malaysia2
Malaysia adalah negara tujuan, dan dalam batasan tertentu,
juga merupakan negara sumber dan sekaligus transit bagi
kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi korban

Perdagangan Manusia di Amerika Latin: Tantangan Pencegahan
Inés Pérez, Con-spirando Collective, Chili

“Contoh dari jaringan kaum perempuan Asia, yang bekerja sama dengan Mission 21, dan keikutsertaan mereka
bersama dengan gereja-gereja di negara mereka yang sadar akan keadaan dan karena itu berupaya mendapatkan titik
temu menyikapi dan mencegah perdagangan manusia, telah menggerakkan kami untuk meminta Garis Dasar di
Amerika Latin. Kami ingin gereja-gereja memberi perhatian terhadap dimensi sosio-ekonomi dan seriusnya situasi
ini. Dan juga, kami ingin memperkuat hubungan antara jaringan-jaringan kaum perempuan dan mengupayakan
strategi-strategi bersama. Tetapi, kami harus memastikan dulu bahwa kami tidak dibiarkan sendirian dalam
perjuangan melawan kekerasan”. Begitu kata-kata dari Josefina Hurtado Conspirando kolektif bersama dengan
anggota organisasi-organisasi Mission 21 di Chili1:
“Sebuah refleksi diagnostik mengenai perdagangan manusia di negara-negara mitra Mission 21 di Amerika Latin
dengan penekanan pada dunia ekumenis Protestan”, telah diselenggarakan di bawah pimpinan Cecilia Castillo
Nanjarí, konselor dalam topik-topik mengenai perempuan dan keadilan gender. Dalam pidatonya ia menjelaskan
bahwa ada organisasi-organisasi ekumenis yang bekerja keras menangani masalah perdagangan manusia,
misalnya Komisi Dukungan terhadap Pengungsi dan Migran (Refugee and Migrant Support Committee [CAREF]), dengan
pengalaman mendalam di Argentina. Pada pihak lain, minat kaum perempuan dalam gereja-gereja ekumenis
protestan di benua itu lumayan tinggi juga. Mereka begitu terlibat dalam menangani tantangan sesungguhnya
dalam menentukan tempat untuk menimbulkan kesadaran dan kegiatan pelatihan terkait dengan topik ini.
Kemudian, diaturlah sebuah pertemuan meja bundar dengan topik ‘Perdagangan Manusia dan Missi Gereja’. Dr.
David Munoz Condell, seorang pendeta evangelis dan mitra agamawi dari Departemen Investigasi Kriminal Chili
(PDI) menjelaskan ciri-ciri kejahatan baru, seperti perdagangan manusia, lalu dia menambahkan, “Percaya atau
tidak, namun kami memperhatikan bahwa baik gereja Katholik maupu gereja Protestan terlibat dalam perdagangan
manusia. Jika kita mulai dengan dasar ini, maka wacana kita pasti gagal”. Kemudian ia menambahkan hawa
sekarang ini, kejahatan semacam ini diklasifikasi secara terpisah dalam missi Kristen.
Pendeta dari Jemaat Trinitas dan koordinator pelayana pastoral bagi kaum migran Gereja Lutheran Evangelis di
Chili (IELCH), Marcelo Huenulef Ortega, memberikan pidatonya mengenai “ Pelayanan Pastoral bagi Kaum Migran
Gereja Lutheran-Evangelis di Chili IELCH : Dukacita dan Tantangan.“ Ia adalah penasihat dari sebuah organisasi
baru untuk pelayanan pastoral Kristen dalam gerejanya dan memberikan kesempatan juga kepada Ruth Yusti,
seorang migran, untuk juga berbicara.
Dalam bagian kedua, kami bekerja di dalam kelompok-kelompok kecil. Di sana kami membahas kesan-kesan para
peserta mengenai topik ini. Bahan ini akan menjadi dasar untuk laporan akhir mengenai perdagangan manusia di
Amerika Latin.
1 http://mission-21.org/es/mission-21/asambleas-continentales/america-latina/
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penjualan manusia, terutama dalam kaitan dengan kaum
laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang dipaksa melacur.
Kebanyakan mereka yang menjadi korban perdagangan
manusia ini adalah tenaga kerja asing yang masuk ke Malaysia
dengan sukarela sebagai imigran. Mereka itu berasal dari
Indonesia, Nepal, India, Thailand, China, Filipina, Birma,
Kamboja, Bangladesh, Pakistan dan Vietnam. Mereka datang
ke Malaysia dalam upaya mencari peluang untuk keadaan
yang lebih baik secara ekonomi. Kemudian, sebagian dari
mereka terjebak ke dalam kerja paksa atau terlilit hutang
terhadap majikan mereka, agen tenaga kerja, ataupun
penyedia tenaga kerja informal. Pelayanan Kaum Perempuan
menerbitkan pamflet dalam 9 bahasa, yang dibagikan oleh
Departemen Imigrasi untuk memberi peringatan mengenai
kemungkinan menjadi korban praktek penjualan manusia.
Korea3
Korea telah menjadi negara tujuan perdagangan manusia.
Akan tetapi, beberapa perempuan Korea telah diambil oleh
industri seks dan dibawa ke Jepang atau Amerika Serikat.
Menyadari perlunya solidaritas Asia untuk membebaskan
perempuan Asia yang menderita karena praktek perdagangan
manusia dan kerja paksa, maka Durebang (Tempat Saudara
Perempuan Saya), program missi dari Asosiasi Kaum
Perempuan Gereja Nasional dari Gereja Presbyterian di
Republik Korea (PROK) telah bekerja dengan sungguhsungguh untuk bersatu dengan gereja-gereja mitra di Asia
dan organisasi-organisasi perempuan. Pada tahun 2008
dibukalah sebuah kantor Durebang di Manila, diikuti pada
bulan Maret 2013 oleh Pasundan - Durebang, sebuah cabang
di Indonesia, dalam kerja sama dengan Gereja Kristen
Pasundan. Kami menggunakan kesempatan ini untuk
menyatakan komitmen bersama dengan anda semua untuk
membahas dan mencegah praktek perdagangan manusia
dalam kolaborasi dengan gereja-gereja dan organisasiorganisasi mitra di Asia, demikian juga dengan Mission 21.
1 Diwakili oleh Lin Hsiu-Chuan dan Wen Ho-Ling dari Gereja Presbyterian
- PCT Taiwan.
2 Diwakili oleh Pdt. Myrine Unan dand Pdt. Sampoi Malaysia dari Gereja
Kristen Basel di Malaysia - BCCM-BM.
3 Diwakili oleh Pdt. Chang Bin, Direktur Akademi Durebang Gereja
Presbyterian di Republik Korea.

FAKTA
Perdagangan manusia menjerat jutaan perempuan
dan anak-anak gadis dalam perbudakan zaman
modern. Kaum perempuan dan gadis-gadis
mencapai 55% dari kira-kira 20.9 juta korban
kerja paksa di seluruh dunia, dan 98 % dari kirakira 4.5 juta orang yang dipaksa untuk eksploitasi
seks. (http://www.unwomen.org/en/what-we-do/
ending-violence-against-women/ 21.07.2014)

Kuasa Dan Pemberdayaan
REPEM – Jaringan untuk Pendidikan Populer di antara
Kaum Perempuan, www.repem.org.uy
ARTI PEMBERDAYAAN
Ungkapan berawal yang dari bahasa Inggris ini (empowerment)
menjadi sebuah konsep fundamental yang dikaitkan
dengan perspektif gender dan perjuangan gerakkan kaum
perempuan di seluruh dunia. Istilah ini dipergunakan untuk
pertama kali selama gerakkan-gerakkan memperjuangkan
hak-hak sipil pada tahun 60-an di Amerika Serikat dan
diadopsi oleh kelompok feminis pada tahun 80-an.
Kelompok feminis dari Selatan1 mulai menggunakan istilah
ini secara intensif dan kemudian terintegrasi di dalam
banyak hal lainnya, termasuk kerja sama pembangunan.
Berdasarkan sebuah analisa mengenai perbedaan struktural
terhadap kaum perempuan, maka pemberdayaan menuntut
agar kaum perempuan diberi kuasa untuk ikut berperan
dalam proses-proses pembangunan dan berkontribusi
dalam merancang proses-proses ini.
Dalam konteks ini, kata ‘kuasa’ tidak menunjuk
kepada dominasi terhadap orang-orang lain, tetapi
sebaliknya ‘kuasa’ untuk ada, untuk berbagi, untuk
mempengaruhi, dan untuk menjadi anggota penuh sebuah
masyarakat. (Karena itulah, dalam bahasa Indonesia dipakai
kata ‘pemberdayaan’). Konsep ini mencakup kemampuan
untuk melakukan dan mempengaruhi perubahan. Itulah
sebabnya, maka pemberdayaan menunjuk kepada prosesproses yang memperlengkapi seseorang dengan sumber
daya – baik materi maupun sumber daya simbolis– dan
memperkuat sumber-sumber daya internal di berbagai aras.
Menurut Gina Sen, “pemberdayaan pertamatama bersangkut paut dengan kuasa, yaitu kuasa untuk
mengubah hubungan terkait dengan orang-orang yang
dulunya tidak memiliki banyak otoritas atas kehidupan
mereka sendiri.” Batliwala2 menegaskan ulang pandangan
ini dalam hubungan dengan pentingnya pemberdayaan
itu sebagai sebuah pengawasan terhadap sumber-sumber
daya lainnya (fisik, manusia, intelektual, finansial, dan halhal yang terkait dengan keberadaan seseorang) dan juga
pengawasan terhadap ideologi (keyakinan, nilai, dan sikap).
Jika kuasa bermakna pengawasan, maka pemberdayaan
menunjuk kepada proses untuk mendapatkan pengawasan.
Menyadari
adanya
ketidakpercayaan
dan
ketidaknyamanan beberapa kaum feminis yang
mengemukakan pertanyaan-pertanyaan etis mengenai
gagasan tentang menguasai orang-orang lain, maka Sen
menempatkannya dalam kerangka yang menunjuk kepada
‘kemampuan menjadi, mengungkapkan diri sendiri.
Dalam pengertian terakhir di atas, konsep tentang kuasa
mendekati pandangan mengenai kemampuan-kemampuan
manusiawi3.”
Pemberdayaan merupakan sebuah konsep kunci
dalam rancangan politis holistik. Karena itu, pemberdayaan
bisa lebih dianggap sebagai sebuah strategi4, dengan kata
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lain, merupakan serangkaian tindakan dan proses yang
dimaksudkan untuk menggapai kekuasaan membuat
keputusan yang lebih besar; menjamin hadirnya rasa aman
dan sebuah visi untuk masa depan; kemampuan untuk
membiayai hidup; kemampuan untuk menjadi aktor yang
efektif di tengah-tengah masyarakat umum, dan untuk
mendapatkan mobilitas dan visibilitas yang lebih luas di
dalam masyarakat.
Jadi, memberdayakan memerlukan dekonstruksi
terhadap subordinasi-subordinasi internal. Pemberdayaan
mencakup pengembangan pemikiran kritis dan kemampuan
bertanya, dan juga kesadaran diri dan mengakui bahwa
pada diri orang-orang lain ada ciri-ciri khas yang membantu
kita menerima secara bertahap teladan dan kepercayaan,
yang telah menjadi alami seiring dengan perjalanan waktu.
Pemberdayaan membuat orang dapat berpartisipasi lebih
banyak yang dapat mengganggu skenario umum, sebagai
sebuah proses yang menantang struktur kekuasaan yang
ada dan sementara itu juga meraih pengawasan yang lebih
luas.
Strategi pemberdayaan berpusat pada hak,
yakni ‘hak untuk memiliki hak’. Pendekatan ini tidak
hanya peduli dengan urusan memperoleh hak tetapi
juga kapasitas untuk secara aktif menggunakan hak itu,
dan di atas semuanya, untuk mempengaruhi keputusankeputusan yang berpengaruh terhadap hak-hak itu. Di
dalamnya tercakup sederet aksi yang meliputi pengakuan
diri sampai ke pembelaan kolektif, protes dan demonstrasidemonstrasi yang mempertanyakan dan menantang
hubungan-hubungan kekuasaan yang ada, dengan
mengupayakan transformasi sikap dan pengarahan relasi
yang meminggirkan kaum perempuan dan orang-orang
lain. Dalam bingkai teori feminis, konsep ini menandakan
sebuah asimetri kekuasaan dalam hubungan gender
dalam kehidupan sehari-hari. Dimengerti bahwa dalam
pengalaman hidup sehari-hari, kaum perempuan berada
dalam situasi ‘tidak diberdayakan.’ Karena itu, dapat
dikatakan bahwa pemberdayaan itu sudah didapat ‘kalau
sudah melintasi tangga pintu sebuah rumah.’
Pemberdayaan adalah sebuah sarana dan sekaligus juga
sebuah tujuan. Pemberdayaan adalah tujuan karena di
dalamnya terletaklah gagasan mengenai membangun
masyarakat yang lebih adil dimana masyarakatnya dapat
sepenuhnya mengembangkan potensi-potensi mereka;
pemberdayaan dikatakan merupakan alat karena melalui
pemberdayaan, maka dibantulah pembangunan yang adil,
inklusif, dan bertahan lama.

Sumber: Women and power: learning from political practices
of women. Chap. 3, pages 2-4, REPEM PRODUCCIONES,
Montevideo, 2006
Lokakarya Pemberdayaan di Amerika Latin
Forum Debat: Keluarga yang Ideal?
Veronica Mamani Choque, Yayasan Unatatawi, Bolivia
Partisipasi kaum perempuan di bidang pengambilan
keputusan bukanlah tidak ada di kotamadya Sorata, Bolivia.
Biasanya kaum laki-laki menduduki posisi pemerintahan
dan memperoleh gaji, sedangkan kaum perempuan
mengurus rumahn tangga dan keluarga, dan tidak dibayar.
Sistem dominasi ini, yang kita sebut patriarkhat,
dapat dibuat menjadi bukan patriarkhat!
Bagaimana? Dengan merumuskan kebijakankebijakan umum yang kira-kira bisa membawa
pembaharuan di semua bidang yang menyebabkan kaum
wanita itu tunduk terhadap kaum laki-laki.
Empat puluh perempuan dan pemimpin dari
berbagai organisasi dan komunitas akar rumput di
kotamadya Sorata di propinsi Larecaja, berpartisipasi dalam
sebuah diskusi panel mengenai “Keluarga Ideal,” yang
diorganisir oleh Yayasan Uñatatawi. Isu-isu yang dibahas
mencakup: eliminasi sistem patriarkhat, konsep-konsep
tentang maskulinitas, dan hak-hak kaum perempuan.
Para pemimpin perempuan di Sorata telah menimbulkan
kesadaran yang luar biasa mengenai hak-hak kaum
perempuan dan karena itu juga kesadaran akan peran-peran
setara antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan
juga di dalam proses pengambilan keputusan organisasiorganisasi akar rumput dan pemerintahan kotamadya.
Program-program radio telah ikut menyebarluaskan
konsep-konsep ini.
Partisipasi Kaum Perempuan dalam Pembangunan Desa
dari Fokus Kesetaraan Gender
Aurora Luna, Alfalit, Peru
Terbatasnya akses ke sarana pendidikan, lapangan kerja,
layanan kesehatan, keadilan, dan partisipasi dalam
bidang politik dan juga berbagai bentuk kekerasan,
telah menghalangi berkembangnya kaum perempuan
menuju ke kondisi setara. Dengan maksud membahas
masalah-masalah seperti ini, maka organisasi Alfalit Peru
menyelenggarakan sebuah lokakarya bagi kaum perempuan
dari distrik Chupa dan Arapa di propinsi Azagnaro, wilayah
Puno. Topik-topik yang dibahas adalah: kepemiminan desa,

1 DAWN Development Alternatives with Women for New Era (Alternatif-alternatif Pembangunan bersama dengan Kaum Perempuan untuk Era Baru)
adalah sebuah jaringan kaum perempuan dari Selatan yang dibentuk pada tahun 1984 tidak lama sebelum Konferensi Sedunia di Nairobi mengenai
kaum perempuan dimana organisasi ini mempresentasikan sebuah dokumen yang berjudul “Perspektif Kaum Perempuan di Dunia Ketiga.” Sekarang
ini, jaringan ini ada di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Organisasi ini memiliki pusat penelitian dan telah menjadi jaringan penting untuk membela
kepentingan kaum perempuan di Selatan. Mereka ada baik secara regional maupun internasional, dengan aktivisme yang luar biasa bersama dengan PBB
terutama melalui kehadiran di konferensi-konferensi internasional mengenai perempuan.
2 Srilatha Batliwala, “The meaning of women’s empowerment: new concepts from action,“ dalam n Poder y Empoderamiento de las Mujeres, TM editores,
Bogota, 1997.
3 Sen, Gita. “Empowerment as an Approach to Poverty“, dalam National Development and Local Environmental Action: the case of the River Narmada.
In: Bhaskar, V. and. Glyn, A. (ed.), The North, the South and the Environment Ecological Constraints and the Global Economy. Eartscan: United Nation
University Press. 1995
4 Schuler Margaret 2“Women’s Rights as Human Rights: the international empowerment agenda,“ in Poder y Empoderamiento de las mujeres, TM
editores, Bogota, 1997.
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pengolahan tanah, organisasi produktif. Sejumlah specialis
dan teknisi hadir, dengan maksud mengembangkan
peran serta kaum perempuan. Semua cara kerja lokakarya
diterjemahkan ke dalam bahasa Quechua. Untuk lebih
membuat para peserta lebih memahami jalannya lokakarya,
panitia mengambil contoh-contoh dari pengalaman dan
tempat sehari-hari di mana laki-laki dan perempuan
berperan serta tetapi sebetulnya di sana diharapkan kaum
perempuan lebih banyak terlibat lagi.
Para peserta sangat menghargai unsur-unsur
belajar dasar mengenai cara berkomunikasi yang baik
melalui dinamika interaktif, berbagi pengalaman dalam
persiapan dan pemakaian pupuk-pupuk biologis dan
insektisida dalam pertanian organik; berbagi pengalaman
mengenai memilih dan memelihara benih dan juga menjaga
sarana-sarana kerja yang memadai.
Para peserta menjadi terbiasa dengan pengalaman
‘panen air’ di Cuzco dan konstruksinya dan bagaimana
menjaganya supaya bertahan lama. Puno, sebuah wilayah
dengan musim kering yang panjang sekali, adalah lokasi
utama untuk menerapkan pengalaman ini selama musim
hujan di wilayah itu. Lokakarya ini juga membahas budi
daya ubi yang ekologis. Tanaman ini merupakan komoditi
bernilai tinggi karena tingkat permintaan internasional
yang tinggi. Oleh karena budi daya ubi ini masih agak
terbatas, maka para petani jangan sampai kehilangan
kesempatan untuk memasarkannya. Akan tetapi, perluasan
budi daya ubi ini dan pemasarannya memerlukan persiapan
yang lama dan bimbingan teknis yang memadai.
Kesulitan-kesulitan yang dihadapi adalah sebagai
berikut: lambatnya respons koordinasi dari pemerintah
kotamadya; terbatasnya pengalaman kaum perempuan
yang hadir dalam lokakarya ini; diperlukan waktu untuk
menerjemahkan bahan ke dalam bahasa Quechua; jauhnya
jarak ke komunitas-komunitas; dan kurangnya transportasi
bagi para peserta.
Produksi dan Presentasi Pengalaman Budaya
Kami memperlihatkan dan menjual makanan-

makanan bergizi seperti roti yang diperkaya dengan ubi.
Kompetisi menari juga diselanggarakan, dan disediakan
makanan sehat yang disajikan dengan memakai alat
makan tradisional. Seorang perempuan tampil menonjol
karena berhasil menjual banyak roti yang terbuat dari ubi.
Hadiah diberikan kepada pemenang pertama, kedua, dan
ketiga yang menyiapkan pupuk alami dan bio-insektisida.
Loakarya ini menyemangati kaum perempuan yang
kemudian berjanji untuk berbagi pengalaman yang baru
mereka peroleh kepada kaum keluarga mereka dan anggotaanggota lainnya di dalam komunitas mereka.
Teologi Feminist dan Kursus Kepemimpinan
Carla Cerpa, Con-spirando Collective, Chile
Sejumlah 48 perempuan dari 3 kotamadya berbeda di
Santiago hadir dalam kursus mengenai teologi feminis dan
kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Con-spirando
Collective. Isu-isu yang diangkat mencakup: kepemimpinan
dan pemliharaan diri, gender dan teologi, dan komputer.
Para peserta sangat puas dengan prose belajar dan sekolah
dengan dua kelas, yakni teori dan praktek, yang mengajarkan
alat-alat konkret untuk memfasilitasi kepemimpinan kaum
perempuan. Kursus ini menggarisbawahi pengalaman
subyektif dan kebersamaan sebagai titik berangkat utama,
dan pemeliharaan diri juga dipandang sebagai unsur
penting.
Menyelenggarakan kursus dalam dua lingkungan
berbeda – Pentakosta evangelis dan organisasi-organisasi
komunitas awam – membuat kita mampu mengetahui
kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dalam konteks dan
kemudian menawarkan penafsirannya.
Kami melihat bahwa kaum perempuan yang ada
dalam posisi-posisi kepemimpinan dan para pemimpin
organisasi masyarakat terintegrasi dalam sistem
pemerintahan dalam arti saling bergantung satu sama lain.
Pada satu pihak, kaum perempuan menerima sumber daya
dari pemerintah lokal untuk kegiatan-kegiatan mereka,
sementara pemerintah lokal perlu membangun ikatan
dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan agar tujuan
mereka dapat dicapai dan program-program mereka
dapat diimplementasikan. Sering kursus-kursus seperti
itu menghasilkan sistem-sistem ketergantungan dan
pemberian bantuan dan gagal mengembangkan pemikiran
kritis dan kemampuan berefleksi. Akibatnya, lokakarya itu
gagal membahas apa yang sebetulnya menjadi kepedulian,
seperti: hak azasi manusia, gerakan perempuan, informasi,
dan kenyataan-kenyataan yang sulit. Selain itu, lokakarya
juga mempunyai kekurangan dalam menganalisa konteks
dan refleksi politik mengenal realitas nasional.
Evaluasi ini melahirkan gagasan-gagasan
mengenai topik-topik apa yang perlu diangkat dalam
lokakarya-lokakarya pelatihan pada waktu yang akan
datang.
Selain itu, kami juga mencermati bagaimana
model-model gender yang hegemonik telah direproduksi di
sini, ketika kaum perempuan terlalu ditekan karena harus
menyeimbangkan perannya yang banyak, yakni sebagai
istri, ibu, ibu ruah tangga, dan pemimpin. Kursus kita
berjuang untuk mengakui bagaimana peran dan stereotipe
gender berkembang di dalam kehidupan sehari-hari.
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Ibu-ibu Migrant1
Kontribusi berikut ini awalnya diterbitkan dalam
newsletter dari FIZ-Fachstelle Frauenhandel und
Frauenmigration (berkantor di Zürich, Swiss yang
mengangkat isu tentang kaum perempuan sebagai
korban perdagangan manusia dan imigran) yang
berjuang melawan kekerasan dan eksploitasi
terhadap kaum perempuan, sebagai pembelaan
demi harga diri dan hak asasi kaum perempuan.
FIZ mempunyai dua bidang: yang satu membantu
kaum perempuan migran, dan yang lainnya lagi
menangani kaum perempuan yang merupakan
korban perdagangan manusia. Selain itu, ada juga
bidang khusus yang membantu menyelenggarakan
kerja pendidikan dan politik. Artikel ini menjelaskan
sebuah rantai suplai global, dimana negara-negara
utara membujuk kaum perempuan dari negaranegara selatan untuk layanan informal sebagai
pembantu rumah tangga dan pekerja seks. Pekerjaan
seperti ini pada umumnya tidak dilindungi dan tidak
terawasi. Situasi mereka sangat rentan terutama
sekali kalau mereka adalah ibu dari anak-anak
yang masih kecil. Menyusul artikel mengenai ibuibu yang migran adalah sebuah wawancara dengan
konselor FIZ-Makasi, yakni Susana Garcia, yang
berbicara mengenai tantangan-tantangan dalam
membantu kaum perempuan dan anak-anak.
(Claudia Hoffmann)
Hampir separuh migran di Swiss adalah perempuan. Apakah
mereka itu mempunyai anak dan berapa banyak jumlah
mereka, tidak bisa diverifikasi secara statistik. Juga tidak bisa
diverifikasi apakah mereka datang ke Swiss dengan membawa
anak-anak mereka atau meninggalkannya di negara asal
mereka. Selama tiga tahun terakhir, dua pertiga dari kaum
perempuan yang ditangani oleh FIZ Makasi (344 orang dari
total 588 orang) adalah ibu-ibu atau perempuan-perempuan
hamil.
Diskiriminasi yang secara khusus berfokus gender di negara
asal – misalnya terbatasnya kesempatan untuk pendidikan dan
kerja, kekerasan atau eksploitasi seksual, peran-peran gender
yang kaku – dapat menjadi alasan mengapa kaum perempuan
bermigrasi.
Namun, mereka tidak melarikan diri dari
diskriminasi-diskriminasi ini dengan berimigrasi: undangundang migrasi Swiss sebagai contoh hanya membolehkan
kaum perempuan yang adalah istri, wisatawan, penari kabaret,
atau orang-orang yang memenuhi kualifikasi tertentu. Pada
kenyataannya, kategori-kategori yang disebutkan terakhir di
atas sulit ditemukan – kebanyakan perempuan dari negaranegara ketiga adalah istri, pekerja seks atau masuk ke Swiss
secara tidak legal. Kaum perempuan dari negara-negara Uni

Eropa dapat bekerja di Swiss, akan tetapi pada umumnya
mereka hanya bekerja di bidang yang disebut: kerja khusus
perempuan: di bidang perawatan, menjadi pembantu rumah
tangga, atau di pekerjaan seks.
Rantai Suplai Global
Sering kaum perempuan bermigran karena mereka mempunyai
anak (anak-anak) dan keluarga tetapi kehidupan keluarga
mereka secara keseluruhan jauh dari memadai, misalnya
karena tidak mempunyai suami, atau ada suami tetapi tidak
mempunyai pekerjaan atau merasa tidak bertanggung jawab
terhadap keluarganya. Para migran akhirnya terpaksa harus
meninggalkan anak-anak mereka dan dititipkan pada sanak
saudara untuk diurus selama orang tua mereka bekerja dan
memperoleh upah di Swiss. Atau mereka menitipkan orang tua
mereka yang sudah tua di sebuah panti di negara asal mereka
supaya diurus. Rantai suplai global adalah sebuah sistem
internasional diatur secara etnis atau sesuai dengan kelompokkelompok: kaum perempuan dari negara-negara Selatan atau
Timur melaksanakan kewajiban-kewajiban mengurus tenaga
kerja perempuan dari negara-negara Utara dan Barat. Satu hal
yang selalu sama: kerja sebagai pembantu rumah tangga dan
sebagai perawat adalah bidang khususnya kaum perempuan.
Subyek Pelaku Bukan Korban
Kaum perempuan bermigrasi untuk memperluas cakrawala
mereka, untuk belajar atau juga sebagai tenaga kerja dengan
kualifikasi khusus. Ada banyak pengalaman bermigrasi
yang positif. Namun, semua ini tidak bisa menyembunyikan
kenyataan berbeda bagi kebanyakan kaum perempuan.
Meskipun begitu, kaum perempuan migran bukan hanya
korban tetapi juga merupakan pelaku-pelaku aktif, yang berani
mengambil keputusan-keputusan berani di dalam lingkungan
mereka. Pada waktu yang bersamaan, mereka merupakan
kaum yang renta – terutama kalau mereka itu mempunyai
anak - dan jika kerentanan ini dieksploitasi, maka mereka bisa
menjadi korban.
Para Ibu yang Menjadi Korban Perdagangan Kaum Perempuan
Konstelasi ibu-ibu, yang menjadi korban perdagangan kaum
perempuan, beraneka ragam dan kompleks. Beberapa di
antaranya memiliki anak (anak-anak) di negara asal mereka,
dan kerinduang mendalam terhadap mereka bisa menjadikan
mereka berada dalam kondisi tereksploitasi. Karena ancaman
terhadap anak-anak mereka dilakukan oleh orang-orang jahat
yang memang bermaksud memeras mereka. Perempuanperempuan lainnya malah hamil selama mereka diekspolitasi
atau ketika mereka berusaha melarikan diri. Positifnya, mereka
bertemu dengan mitra baru, dan negatifnya mereka jatuh ke
tangan orang-orang jahat.
Ibu-ibu di Bimbingan Makasi

1 Diesen Beitrag und das folgende Interview haben wir mit
freundlicher Genehmigung der FIZ, Fachstelle Frauenhandel und
Frauenmigration, ihrem 53. Rundbrief, November 2013, entnommen.
Vgl. http://www.fiz-info.ch/images/content/5553_FIZ_Rundbrief_web.
pdf?csrf=NzEwMzYyNjc4MzQ3MQ.

Pada waktu ibu-ibu menjadi korban perdagangan perempuan,
maka mereka diperhadapkan dengan persoalan-persoalan
finansial, psikologis, medis dan hukum. Mereka juga
diperhadapkan dengan masalah perlindungan korban.
Konselor FIZ Makasi, Susana Garcia, menginformasikan
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korban perdagangan kaum perempuan. Akibatakibat psikologis dan fisik dari gangguan
tekanan pasca trauma ini tentu saja akan
berpengaruh besar terhadap hubungan dengan
bayi dan juga dengan keamanan sang bayi.
Ini berarti: sangatlah penting kalau sang ibu
mendapat bantuan sesegeranya setelah bayi
lahir.
Bantuan macam apakah yang bisa diberikan?
Perlu sekali menyiapkan lingkungan dalam arti
luas sebelum bayi lahir. Biasanya, setiap kasus
harus ditangani secara berbeda. Kadang-kadang
kita meminta campur tangan seorang penasihat
kalau sang ibu ternyata memiliki masalah
dengan fisiknya. Penasihat akan mengurus bayi
sehingga sang ibu boleh merasa sedikit lega.
Jadi, si ibu bisa memperoleh keberuntungan
dari beberapa tawaran: misalnya, akomodasi
bagi sang ibu dan bayi, pengasuhan terhadap
anak, dan kemudian juga anggota keluarga
didatangkan. Tawaran-tawaran seperti ini
dapat diatur dengan cepat oleh para penasihat.
tantangan-tantangan khusus dalam mengadakan konseling
terhadap kaum perempuan dan anak-anak mereka.
Hampir dua per tiga perempuan, yang menjalani konseling
oleh FIZ Makasi selama beberapa tahun terakhir ini, ada dalam
keadaan hamil atau sudah melahirkan. Apa yang menjadi
kebutuhan khusus mereka?
Susana Garcia: Semua korban perdagangan kaum perempuan
yang menghubungi kami, mengalami trauma yang hebat dan
karena itu memerlukan perhatian yang cermat dan selektif.
Kalau perempuan itu hamil atau mempunyai bayi, maka yang
kami urus bukan hanya satu tetapi dua orang. Yang penting
adalah bahwa kami harus bergerak cepat. Ibu dan bayi samasama memerlukan pelayanan yang memadai dan lingkungan
yang aman, tetapi jauh lebih sulit untuk menemukan tempat
perlindungan yang baik bagi seorang ibu dan bayinya
dibandingkan dengan mencari tempat perlindungan hanya
untuk 1 orang saja. Prosedur penerimaan bagi ibu dan anak
memerlukan lebih banyak waktu, dan dibutuhkan ruang yang
lebih luas.
Apakah kehamilan dan menjadi ibu itu merupakan masalah
bagi kaum perempuan?
Perempuan yang sedang hamil akan kekurangan jaringan
sosial yang kalau di negara asalnya bisa dipunyai dengan baik.
Ia ada di negara asing, tanpa mengetahui bahasa yang ditutur
di sana. Lingkungan hidupnya juga baru. Banyak ibu muda ini
tidak punya ibu mereka lagi yang mengasuh mereka; mereka
kehilangan teladan mereka. Banyak dari mereka yang bertumbh
di dalam rumah tangga mereka atau mengalami keluarga yang
tidak berfungsi dengan baik. Bisa jadi, mereka diabaikan
sewaktu masih anak-anak atau telah mengalami eksploitasi.
Mereka kekurangan kasih dan malah banyak menderita selagi
masih kecil. Untuk keadaan yang sudah seperti ini, masih
ditambah lagi dengan kenyataan bahwa mereka mempunyai
pengalaman-pengalaman traumatis karena telah menjadi

Kesulitan dan masalah apa saja yang anda hadapi dalam
melakukan konseling terhadap perempuan hamil dan para
ibu?
Ada masalah-masalah hukum psikologis, medis, dan finansial.
Sebagai contoh, saya pernah mengurus seorang perempuan
hamil. Sementara itu, wilayah tempat dimana perempuan
ini dieksploitasi, mendukung perempuan ini sesuai dengan
undang-undang tentang perbantuan terhadap para korban,
yang meliputi: layanan pengobatan, hukum, dan sosial (layanan
sosial oleh Makasi), bayi, yang lahir beberapa bulan kemudian,
tidak menerima dukungan material maupun finansial.
Apa yang diperlukan untuk menghindari situasi seperti itu?
Kerja sama semua pejabat yang terlibat sangatlah esensial.
Layanan sosial, departemen-departemen untuk perlindungan
anak dan orang dewasa, polisi, departemen imigrasi, instansiinstansi yang memberi bantuan terhadap para korban,
haruslah bekerja sama sekalipun harus melintasi batas wilayah
masing-masing. Jika tempat tinggal perempuan hamil itu
tidak jelas, karena tidak mudah menemukan lembaga yang
bisa menawarkan layanan yang dibutuhkan, maka santunan
kesehatan akan tertunda. Dan jika setelah bayi lahir, sang ibu
masih tetap saja belum memiliki status tempat tinggal tetap
yang jelas atau jika dibutuhkan, belum mendapat penasihat,
maka akan menjadi lebih sulit lagi untuk mengatur ukuran
dukungan baginya. Izin tempat tinggal membuka banyak pintu
bagi ibu dan bayinya. Selama masih belum diberikan, maka
semuanya akan mengalami penundaan dan akan membuat
keadaan menjadi tidak stabil. Namun, yang paling penting
adalah bahwa kaum perempuan yang mengalami trauma
dapat menemukan tempat istirahat dan bisa stabil, sehingga
– setelah mengalami eksploitasi dan tindakan kekerasan – ia
bisa menemukan rasa percaya diri yang baru dan dapat menata
hidupnya sendiri. Karena itu, semua pihak yang terlibat
haruslah memahami keadaan.
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Sarana untuk Reflesi dan Transformasi
Teknik Mengatasi Tekanan
Berit Ås
Mary John Mananzan, Direktur Eksekutif Institut Studi
mengenai kaum perempuan di Filipina, memberi penjelasan
dalam Catatan Penerbit sebuah buku yang mempresentasikan
tulisan Berit Ås berjudul “Master Suppression Techniques” (Teknik
mengatasi tekanan), bahwa ini “adalah metode-metode yang
dipergunakan manusia baik sadar maupun tidak sadar untuk membuat
perempuan menjadi pasif, tunduk dan tertindas. Ketika perempuan
sadar akan teknik-teknik ini, maka mereka dianggap tak bersalah –
kekuatan mereka hilang pada waktu mereka menyadarinya.”1
Berit Ås, seorang politikus Norwegia dan psikoanalis
sosial, mengembangkan teori tentang teknik-teknik mengatasi
tekanan lebih dari 20 tahun silam. Teknik-teknik serupa
digunakan untuk menundukkan semua kelompok yang
ditekan. Akan tetapi, Berit Ås yakin bahwa teknik-teknik itu
digunakan di dalam kombinasi tertentu dan di dalam situasi
yang mempengaruhi kaum perempuan, terkait dengan definisi
masyarakat patriarkhat mengenai perempuan sebagai obyek
atau sebagai harta milik. Lima teknik mengatasi tekanan yang
diidentifikasi oleh Berit Ås adalah sebagai berikut:
• Menjadikan tidak terlihat
• Menertawakan
• Menahan Informasi
• Terkutuk jika ya dan terkutuk jika tidak
• Menimbun kesalahan dan membuat malu
Sekarang ini kita menemukan pengembangan ekstensif dari
teknik-teknik ini. Misalnya, ada kelompok dominan yang
merasa dirinya mempunyai hak untuk merumuskan realitas
dan membuang hal-hal tertentu karena dianggap tidak relevan,
atau keputusan mana yang dianggap tidak rasional. Teknikteknik itu juga melalui upaya stereotipe yang mengunci kita di
dalam posisi atau peran yang sudah ditentukan sebelumnya.
Pada aras struktural, teknik-teknik ini dapat dilihat melalui
klem yang menyatakan bahwa kaum perempuan lebih cocok
untuk pekerjaan-pekerjaan yang menangani administrasi atau
pekerjaan yang merawat orang. Juga pada aras struktural,
teknik-teknik ini melalui pelecehan seksual, dalam arti
bahwa fitnah dan umpat terhadap kaum perempuan adalah
praktek yang menyebar luas melalui reklame, sama seperti
soal eksploitasi seksual menyebar di media komunikasi.
Pada aras individual, teknik itu bisa mencakup perlakuan
seksual yang tidak pantas dan tidak bisa diterima umum, baik
dengan kata-kata maupun secara fisik, atau kedua-duanya;
begitu juga perlawanan penuh kebajikan seperti perlawanan
dalam rangka menuntut kesempatan yang sama di zaman
dimana kebijakan kesetaraan gender sudah diterima umum.
Gagasan mengenai kesetaraan sudah diakui secara luas dalam
teori, akan tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan di dalam
praktek. At the individual level, it may involve improper and unwelcome
sexual harassment, either verbal or physical or both; as well as benevolent
resistance such as resistance to demands for equal opportunity in an age
of publicly sanctioned gender equality policies. The idea of equality is
widely approved in theory, but no action is taken to put it in practice.
Oposisi ‘tak terlihat’ menghalangi perubahan, dengan banyak
sekali kata-kata tetapi tidak ada aksi konkret.

Foto: Esther Suter

Dalam Pra-sidang Raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia ke10 untuk kaum perempuan dan laki-laki di Busan, kaum
perempuan dari benua yang berbeda diminta untuk berbagi
kesaksian mereka mengenai teknik penindasan mana yang
terjadi di dalam kehidupan mereka dan strategi-strategi apa
yang mereka gunakan untuk mengatasi tekanan-tekanan
tersebut. Berikut ini kami hadirkan catatan-catatan yang
menyentuh yang diberikan oleh professor Un-sunn Lee dari
Korea Selatan:
“Pertama-tama, teknik menekan untuk ‘membuat tak terlihat’ yang
saya alami terutama dalam peran saya sebagai istri dari seorang pastor
dalam kegiatan-kegiatan di dalam gereja suami saya. Oleh karena
suami saya adalah juga seorang profesor di sebuah seminari teologi,
kehidupannya sebagai pastor berbeda dengan pastor-pastor lainnya.
Namun, ia siap membuat saya tidak terlihat di dalam gereja sebagai
pastor. Saya memprotesnya dengan sangat, dan kemudian saya
menyadari betapa sulitnya bertingkah laku lain di dalam kehidupan
gereja Korea yang sesungguhnya, meskipun ia sangat tahu tentang
pemikiran feminis dan teologi pembebasan. Bagi saya, dari pada
mengalami hal-hal yang memalukan, saya tidak pernah berpikir
untuk ditahbiskan (menjadi pastor), karena saya tahu benar karakter
menekan dasar dari sistem penahbisan pejabat gereja tradisional yang
berlaku di dalam gereja.”
“Bagi saya, yang lebih menyakitkan terkait dengan teknik menahan
informasi adalah ketidakjujuran, dimana mereka mengambil
pengetahuan atau informasi saya tanpa mengakui atau mengatakan
secara terbuka sumber aslinya. Ini merupakan kebiasaan lama mereka
untuk memandang sesuatu sebagai milik mereka padahal sebetulnya
bukan milik mereka, melainkan milik perempuan atau istri mereka.
Sekalipun demikian, sambil memperhadapkan rasa ketidakadilan ini,
saya juga jadi teringat pengajaran Alkitab bahwa kita tidak boleh
menyebutkan hal-hal baik yang telah kita lakukan. Dengan semua
kekacauan ini, saya menjadi lelah dan malu. Inilah yang disebut oleh
Berit As sebagai “menimbun kesalahan dan membuat malu.”
Prof. Dr. Un-sunn Lee adalah profesor untuk bidang studi
Asia dan filsafat pendidikan, Sejong University, Seoul. Tulisan
umatanya adalah feminist transversal studies in Confucianism
and Christianity. Former-representative Chair of Theology
Committee of KAWT, President of Korean Christian Faculty
Association.

1 http://eng.kilden.forskningsradet.no/c53296/artikkel/vis.html?tid=53283
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Mistisisme dan Kerja Hati untuk Merevitalisasi Dunia
Mistisisme adalah sebuah kata berkelamin feminin dalam
bahasa Spanyol dan juga bahasa Jerman. Kata itu menunjuk
kepada apa yang ada di dalam, emosi, anima. Mistisisme
itu dinamis; ia menjelaskan cara mencintai/mengasihi.
Mistisisme juga dialektis dan bermakna kemajuan dan
istirahat, ekstasi dan konsentrasi, kegelapan dan cahaya
terang, semuanya pada waktu yang sama.
Spiritualitas mistis bukanlah tak mementingkan
soal-soal duniawi, tetapi merupakan cara khusus untuk
melihat dunia: merasakan dan membawa kuasa cinta/
kasih bekerja di dalamnya. Mistisisme dunia seperti itu
mempunyai komponen sosialnya, sebuah kekuatan, yang
terhubung ke dan mencita-citakan ke arah atas.
Hati adalah tempat dimana rahasia mistis ini dilindungi.
Amsal 4:23: “Jagalah hatimu dengan segala
kewaspadaan, karena dari situlah terpancar
kehidupan.” (TB-LAI 74)
Kerja hati adalah tentang kepedulian terhadap
penderitaan dunia ini dan bekerja menghapuskan
penderitaan, berkomitmen diri untuk menegakkan
keadilan, mengupayakan supaya terjadi perubahan dalam
hubungan-hubungan manusia agar dunia kita ini dapat
berkembang menjadi baik. Mistisisme dan transformasi
dunia saling terhubung satu dengan yang lain, menyatu satu
sama lain.
“... perhatikanlah keadaanmu” begitu terjemahan
untuk Haggai 1,51. Alkitab dalam bahasa Spanyol dan teks
asli Ibrani dari ayat ini kira-kira adalah sebagai berikut:
“Bekerja dengan hatimu dalam perjalananmu” menuju ke
kehidupanmu. Ini mencakup re-orientasi hubungan kita.
Kita semua saling terhubung dan perlu sadar akan hal ini
(1Kor. 12). Spiritualitas semacam ini dikembangkan oleh

anima, feminin, dalam semua keluasannya dan dalam
kedua kelamin yang ada. Hubungan-hubungan yang sudah
dikembangkan dengan baik akan mendatangkan sukacita
dan merupakan kuasa yang menyembuhkan yang mengalir
keluar dari hati Tuhan.
Tanggung jawab manusiawi ini menimbulkan
dimensi mistisisme ekumenis. Tujuan kerja hati adalah
untuk membujuknya supaya keluar.
Pada Sidang Raya DGD, didapati bahwa banyak
perempuan terlibat dalam jenis pekerjaan ini. Hasilnya
adalah sebuah teologi feminis interdenominasional dengan
visi yang melampaui batas-batas agama, budaya, dan benua
masing-masing kaum perempuan yang ada di dalamnya.
Jadi, kita mengenal Tuhan Allah di dalam semua bangsa.
Tetapi, teologi feminis sebagai sebuah teologi pembebasan
tidak hanya peduli dengan urusan kaum perempuan di
seluruh dunia; teologi feminis juga mempengaruhi kaum
laki-laki.
Kita harus mendapatkan cara bersama untuk
memperlihatkan iman kita di dunia sekarang ini. Ini
memerlukan dimensi mistis, sebuah kerja hati yang
dibimbing oleh hikmat dan kasih. Sekarang ini, perspektifperspektif baru sedang terbuka.
Teks ini sudah dibaca oleh Irmgard Frank, Presiden
dari Komisi Kaum Perempuan Mission 21, pada
Pertemuan Kaum Perempuan, 10 Juni 2014 dimana
Pengurus Kaum Perempuan dan Gender dan
Komisi Kaum Perempuan mengundang semua
utusan.
Sumber teks ini adalah artikel dari Maria José
Arana, RSCJ, “La Mística y el Trabajo del Corazón
para Revitalizar el Mundo“ dalam boku, “Netze der
Versöhnung knüpfen”, zum 80. Geburtstag von Ruth
Epting, hrsg. von Elisabeth C. Miescher und Maria
José Arana, RSCJ, Basileia Verlag 1999, Basel,
Switzerland. Diterjemahkan dari bahasa Spanyol ke
bahasa Jerman dan diringkas oleh Roswitha EbnerGolder.

1 “Think carefully about how you are living” (NIRV), “Think about what is
happening” (Easy to Read Version), “Consider your ways“ (King James),
or “Give careful thought to your ways.” (NIV)

Info-Plattform
Memperkuat Jaringan Kaum Perempuan
Basilea Mission House, 10 Juni 2014.
Sidang Sinode Mission 21 mengumpulkan utusan dan tamu dari
Afrika, Asia, Amerika Latin dan Eropa. Selama sesi perkenalan,
setiap peserta menjelaskan dari mana ia berasal, apa pekerjaannya, dan bagaimana ia terhubung ke jaringan internasional. Sambil memperkenalkan diri, ia menaruh sebuah pin di atas atlas dan
menyatukannya dengan seutas benang ke pin-pin lainnya. Wakil
dari setiap benua kemudian melaporkan tentang pekerjaan mereka bersama dengan kaum perempuan dan jaringan-jaringan yang
ada. Gagasan dan konsep tentang sebuah Blog khusus untuk proyek jaringan kaum perempuan dan gender mulai mengemuka selama konferensi
Ketika perkumpulan itu mendekati akhirnya, para utusan diberi
foto postcard dari arsip Basilea Mission, yang menyoroti perayaan
200 tahun yang akan diadakan pada tahun 2015. Para peserta di-

dorong untuk mengirim postccard mereka sendiri untuk ikut merayakan kaum perempuan yang telah menjadi bagian penting dari
sejarah misi mereka.
Otonomi, Kesatuan dan Kepemimpinan: Pokok-pokok Penting
dari Konferensi Kaum Perempuan di Kasongo-Lunda, Republik
Demokrasi Kongo, Oktober 2014
Federasi Kaum Perempuan Gereja Evangelis Kwango mengadakan
sidang yang dihadiri oleh 50 perempuan dari setiap wilayah di
Kongo. Mereka diberi hak penuh untuk menyuarakan pendapat
mereka dan memberi pilihan mereka. Para tamu termasuk koordinator jaringan kaum perempuan Afrika, Suzan Mark dari Nigeria;
Tina Paul Banu, juga dari Nigeria; Vreni Blum dan Josefina Hurtado, keduanya dari Swiss.
Aspirasi untuk bersatu di antara anggota-anggota gereja
dari bagian utara negara itu dan wilayah selatan merupakan fokus
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sentral dari forum ini. Dalam laporan perjalanannya (18 Oktober
2014), Vreni Blum memaparkan pengalamannya: “Selama lagulagu pertama, kaum perempuan mulai menari dan saling berpelukan dan mereka memutuskan untuk mengikutsertakan kami.
Sangat menyentuh ketika memperhatikan mereka, berbeda dengan Sidang Sinode yang diadakan pada bulan Februari dimana
orang-orang tetap terpisah dalam dua kelompok yang berbeda.
Kali ini, percakapan meliputi benang yang sama: “Agar mereka
semuanya menjadi satu” (Yoh. 17:21).
Tema penting kedua adalah konsep tentang otonomi,
dari perspektif kemerdekaan dalam kaitan dengan pengambilan keputusan tetapi juga ketidaktergantungan ekonomi, dengan
mengambil contoh honorarium yang dibayarkan kepada peserta
konferensi. “Para utusan menyatakan bahwa konferensi ini harus
menjadi contoh bahkan untuk urusan seperti ini,” Blum menegaskan.
Isu ketiga yang menarik perhatian para utusan adalah
kepemimpinan berbasis kompetensi. Sophie Mayengo, kemudian
menjadi presiden Federasi, dalam pidatonya di sidang raya menggarisbawahi, “Perjuangannya luas. Masyarakat kita memerlukan
kaum perempuan, dan perempuan yang dibutuhkan adalah perempuan kompeten, yang memiliki kemampuan untuk membela
identitas kaum perempuan secara lebih efektif.” Presiden Federasi terpilih, Clémence Inenga, menambahkan, “Tidak seorangpun yang bisa mengabaikan kenyataan bahwa kaum perempuan
adalah mayoritas anggota gereja dan merupakan lebih dari separuh penduduk Republik Demokrasi Kongo. Kaum perempuan ini
harus memilik visi untuk masa depan mereka, sebuah misi untuk
kehidupan yang lebih baik. Inilah waktunya dimana kaum perempuan Protestan melihat ke depan dan mengambil keuntungan dari
kesempatan-kesempatan yang membuka lebar cakrawala.”
Suzan Mark, koordinator jaringan kaum perempuan
Afrika, menyatakan, “Yang sangat mengesankan saya adalah cara
presiden gereja Kasongo-Lunda mendukung kerja kaum perempuan, dan juga fakta bahwa posisi wakil administrator provinsial
dipegang oleh seorang perempuan.”

“Kaum Perempuan Membuat Sejarah –
dan Mereka Memiliki Sejarah Mereka Sendiri
untuk Diceritakan.”
8 Juni 2015: Konferensi Internasional Basilea Mission di 200
Ini akan merupakan tahun yang signifikan, bukan hanya
bagi Basilea Mission and Mission 21, tetapi juga bagi komitmen-komitmen internasional untuk keadilan gender.
Dua puluh tahun telah berlangsung sejak Konferensi Kaum
Perempuan Beijing. Kami ingin mengambil saham dan
berefleksi bersama anda sekalian ketika kita ada pada titik
waktu ini, masing-masing dari konteksnya sendiri tetapi
juga dipersatukan sebagai saudari-saudari di dalam Kristus.
Selain mempelajari isu-isu terkait dengan situasi
kekerasan berbasis gender dan perubahan-perubahan menuju struktur kekuasaan yang adil, kami ingin menganalisa
rencana dan jalan yang akan diikuti di masa depan.
Jaringan kaum perempuan internasional adalah
batu penjuru untuk mengkonstruksi hubungan-hubungan
yang didasarkan pada solidaritas dan rasa saling menghormati. Setelah konferensi, kami akan mengajak setiap orang
untuk merayakan ikatan-ikatan persahabatan dalam semua
festival untuk semua.
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Clémence Inenga und Sophie Mayengo

Blok Perempuan dan Gender
Kami berharap, anda akan menemukan artikel-artikel yang mengilhami di
http://www.m21-womengender.org/. Ini tergantung pada anda. Kirim kepada kami pendapat pemikiran anda, berita mengenai peristiwa, pertanyaan
dan doa untuk dibagi di dalam Blog ini.
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