Edisi Maret 2014

REFUGE
Jesuit Refugee Service Indonesia
Menemani, Melayani dan Membela Hak-hak Para Pengungsi

Berjumpa untuk Saling Belajar
Tiada Henti
-------------------------------Exiled to Nowhere Burma’s Rohingya:
Kesaksian dari
Pameran Foto Sepuluh Hari
--------------------------------Berperan di Tengah Masyarakat
adalah Bagian dari
Hidup yang Bermartabat
---------------------------------

Photo: Greg Constantine/www.exiledtonowhere.com/www.nowherepeople.org

Berjumpa untuk
Saling Belajar Tiada Henti
Taka Gani

Staf JRS sedang mendengarkan
kisah dari seorang Pengungsi.

Di JRS, kita diundang untuk menemani para Pengungsi dengan
cara membuka diri kita sendiri dan berbagi hidup dengan
mereka. Namun, berbagi itu bisa jadi Ɵdaklah mudah. Untuk
menghadapi kesulitan-kesulitan berat yang dialami oleh para
Pengungsi dan Pencari Suaka, Taka Gani menggambarkan
tantangan yang ia alami, termasuk kebijaksanaan yang ia
peroleh, dari proses menemani seorang pemuda
di Rumah Detensi Imigrasi.

“Tolong, ingatlah kami.” Saya masih mengingat
kata-kata yang diucapkan oleh seorang deteni
muda pada tahun 2009 ini, pada akhir kunjungan
pertama saya ke sebuah Rumah Detensi Imigrasi
di Indonesia.

bagaimana kegelapan menyelimuƟ, Ɵdak hanya
karena dinding fisik yang memisahkan mereka
dari dunia luar, melainkan juga karena perasaan
yang melumpuhkan tentang keƟdakpasƟan masa
depan yang sama sekali tak mereka ketahui.

Pada saat pertama kali saya mengunjungi Donya
(23 tahun), Pencari Suaka dari etnis Hazara,
Afghanistan, ia masih dikunci 24 jam sehari di
dalam sebuah sel bersama empat atau lima orang
lainnya selama hampir lima bulan. Saat itu, saya
bersyukur karena diizinkan mengunjungi seƟap
sel dan dapat bercakap-cakap sebentar dengan
para Pencari Suaka, yang sebagian besar berasal
dari Afghanistan dan Myanmar.

Bagi para Pencari Suaka yang terpaksa
meninggalkan tanah air mereka, seƟap langkah
perjalanan dibayangi oleh keƟdakpasƟan, begitu
mereka meninggalkan keluarga dan memulai
perjalanan panjang yang diharapkan dapat
membawa mereka menuju masa depan yang
aman. Banyak pertanyaan yang mereka ajukan:
“Mengapa kami dikurung seperƟ ini di dalam
penjara?”
“Kapan kami akan dibebaskan?”
“Kapan UNHCR akan mengunjungi kami?”
“Mengapa kami Ɵdak boleh berkomunikasi
dengan keluarga kami?”
“Dapatkah kamu membantu kami?”
“Apakah saya akan sampai dengan selamat di
Australia dengan menggunakan perahu?”
“Apakah saya akan diterima sebagai
Pengungsi?”
“Jika saya menjadi Pengungsi, kapan saya akan
ditempatkan di negara keƟga?”
“Berapa lama lagi saya dapat segera disatukan
kembali dengan keluarga saya?”

Kata-kata Donya itu melekat dalam pikiran dan
haƟ saya. Itu merupakan pengalaman langsung
saya dengan para Pencari Suaka yang dipenjara
dan keƟka itu saya hanya mengetahui sedikit
tentang Rumah Detensi. Secara spontan, haƟ saya
mengatakan bahwa ini bukanlah tempat dan cara
yang pantas untuk memperlakukan mereka yang
terpaksa mengungsi dari negara mereka karena
ketakutan akibat ancaman atas hidup mereka.
Perjumpaan itu adalah pelajaran pertama saya
dalam proses belajar Ɵada henƟ dengan para
Pencari Suaka di Rumah Detensi. Saya tak pernah
membayangkan bahwa itu akan menjadi awal
mula dari persahabatan yang panjang dengan
Donya di mana kami belajar bersama di dalam
“sekolah kehidupan”.
Banyak di antara teman di JRS yang mengetahui
seperƟ apa kehidupan di dalam Rumah Detensi
bagi Pencari Suaka, Pengungsi, atau imigran:
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Beragam pertanyaan seperƟ ini dan pertanyaan
lainnya selalu siap bagi saya keƟka saya berkunjung
ke Rumah Detensi. Mula-mula, karena saya hanya
mengetahui sedikit tentang peraturan Rumah
Detensi atau tentang mekanisme koordinasi di
antara organisasi-organisasi yang bekerja di sana,
saya bahkan tak dapat memberikan seberkas
cahaya pun bagi gelapnya keƟdakpasƟan itu.
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tulisan Donya pada awal persahabatan kami telah
menyelamatkan saya keƟka mengalami saat-saat
keƟdakpasƟan yang mendalam:

Taka Gani mengunjungi deteni di Rumah Detensi.

Saya merasa seolah-olah sedang memasuki
rimba kekalutan. Apa yang harus saya sampaikan
kepada mereka keƟka saya sendiri bahkan tak
mengetahui apa, di mana, bagaimana, atau dari
siapa saya bisa memperoleh jawaban? Kadangkadang perasaan putus asa, marah, frustrasi, dan
sedih merayap keƟka saya menyadari betapa
sedikit hal yang saya ketahui atau betapa sedikit
yang dapat saya lakukan bagi mereka.
Namun dalam situasi seperƟ ini, saya sungguh
menghargai banyaknya dukungan dalam
kebersamaan dan keterbukaan teman-teman
dalam Ɵm, keƟka kami saling membagikan
pengalaman setelah berkunjung ke Rumah
Detensi. Kami menyadari bahwa kami Ɵdak
sendirian dalam keputusasaan. Kami saling
belajar tentang kualitas, nilai, dan kekuatan diri
yang dapat mengimbangi kelemahan kami.
Yangdapatkamilakukanhanyalahmendengarkan
semua yang ingin dikisahkan oleh para Pencari
Suaka, baik secara lisan maupun tertulis, atau
melalui foto-foto yang mereka tunjukkan kepada
kami. Yang dapat kami berikan adalah kejujuran
untuk mengatakan apa yang kami ketahui atau
yang Ɵdak kami ketahui, dan apa yang kami
rasakan.
Saya merasa gembira keƟka melihat binar-binar
harapan di mata deteni keƟka informasi yang kami
bagikan sekurang-kurangnya menjawab beberapa
kebutuhan mereka. Sebaliknya, haƟ saya sangat
sedih keƟka melihat tatapan kesedihan dan
derita mereka, keƟka saya tak dapat menjawab
pertanyaan mereka, terutama pertanyaan ini:
“Kapan kami akan keluar dari sini?”
Masih selalu ada saat keƟka saya merasa
seperƟ menyelamatkan diri sendiri dari beban
keputusasaan mereka, keƟka menjawab,”Saya
Ɵdak tahu.” Saya ingin memberikan jawaban yang
jelas, tanggal yang pasƟ, bahkan seandainya saya
Ɵdak tahu bagaimana cara mengetahui kapan
mereka akan keluar dari Rumah Detensi. Namun,
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Saudari terkasih, sejak saya sampai di sini
demi melindungi keluarga saya, ingatlah bahwa
keluarga saya berada dalam bahaya. Saya
memiliki hak untuk menyelamatkan keluarga saya
dari rasa takut, teror, dan kemalangan… Karena
engkau adalah saudariku, jujurlah sebagaimana
seorang saudari dan perƟmbangkanlah bahwa
saudaramu ini sedang mengajukan sebuah
pertanyaan.
Saya memiliki keluarga yang berharap kepada
saya dan beranggapan bahwa saya dapat
menciptakan masa depan yang cerah bagi
mereka. Mereka berpikir bahwa saya dapat
melindungi mereka dari orang-orang yang jahat
dan kejam. Kini, saya berada di dalam penjara.
Saat ini, saya bahkan tak dapat membantu diri
saya sendiri. KeƟka saya berpikir tentang keadaan
saya saat ini, saya menjadi sangat kecewa
sehingga kadang-kadang saya berpikir bahwa
saya akan mengucapkan selamat Ɵnggal kepada
dunia ini dan semua orang.
Saudari terkasih, jawablah secara jujur: apa yang
sebaiknya saya lakukan. Janganlah ragu-ragu
dan jangan pikirkan perasaan saya. Katakanlah
saja sejujurnya karena Allah menyukai kebenaran
dan orang yang jujur.
Kadang-kadang saya merasa seolah-olah saya
sedang berlari maraton dengan Ɵngkat energi
yang saya perlukan untuk terus berlari... berlomba
dengan pertanyaan-pertanyaan dari para Pencari
Suaka yang terpenjara, dengan jawaban yang
Ɵdak jelas dari pihak berwenang, dengan cahaya
redup lampu harapan yang membutuhkan
minyak, yakni informasi yang tepat.
Surat Donya telah menjadi berkah bagi saya
dalam perlombaan melawan keƟdakpasƟan yang
senanƟasa ada. Kisahnya berlanjut: pada tahun
2010, ia diakui sebagai Pengungsi dan dibebaskan
dari Rumah Detensi di Indonesia. Namun, ia
memilih untuk Ɵdak menunggu dan pergi ke
Asutralia dengan menggunakan perahu. Di sana,
ia kembali dipenjara selama hampir satu tahun,
sampai akhirnya dibebaskan pada tahun 2011.
Selama berada di Rumah Detensi di Indonesia
maupun Australia, Donya terus menulis surat
untuk saya tentang apa yang dia pikirkan dan
rasakan. Salah satu surat yang ia berikan kepada
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saya berjudul Tujuan Hidupku, telah menjadi
minuman berenergi yang saya sukai di sepanjang
lintasan maraton JRS yang saya alami.
Saya punya banyak keinginan. Pertama, saya
ingin mendapatkan pendidikan, tak peduli berapa
umur saya. Saya ingin menjadi pekerja sosial atau
wartawan. Tujuan hidup saya adalah membantu
orang miskin; melindungi mereka yang ada dalam
bahaya;menunjukkanjalanyangbenardanterang;
menyebarkan cahaya pendidikan; memberikan
penampungan; membimbing orang muda…
menyalakan lilin kasih, iman dan kepercayaan;
mengusir kebencian dari muka bumi; menghapus
air mata yaƟm-piatu, orang miskin, orang yang
membutuhkan, dan para janda; memberikan
senyuman kepada mereka yang tak pernah tahu
bagaimana caranya tersenyum; bekerja bagi
kemanusiaan. Hidup saya adalah keluarga saya.
Saya tahu bahwa saya telah menyebutkan hal-

hal yang mustahil. Namun saya percaya bahwa
saya dapat mencapainya segera. Semoga Allah
memberkaƟ keluarga saya. Saya berdoa kepada
Allah supaya dapat berjumpa kembali dengan
keluarga saya, melindungi mereka, dan semoga
kami segera berkumpul bersama.
Keyakinan, keberanian, dan cinta Donya bagi
keluarganya membuka jendela yang lain bagi saya
keƟka saya memandang keƟdakpasƟan hidup.
Ada kebijaksanaan di dalam keƟdakpasƟan.
Ia menciptakan lahan subur bagi kreaƟvitas,
kebebasan, dan peluang. Keyakinan Donya tentang
hidup telah mengajari saya untuk Ɵdak berusaha
menukar keƟdakpasƟan dengan masa depan
yang jelas, melainkan untuk mencoba menikmaƟ
sepenuhnya kegembiraan, petualangan, dan
misteri dalam seƟap momen kehidupan, dan
melihat apa yang ada di balik semua itu agar
mengalami kebijaksanaan dalam keƟdakpasƟan.

Exiled to Nowhere: Burma’s Rohingya
Kesaksian dari Pameran Foto Sepuluh Hari
Lars Stenger
“Orang-orang Rohingya yang Ɵnggal di
Myanmar tak memiliki hak. Bahkan seekor
burung pun memiliki hak. Seekor burung dapat
membuat sarang, berkembang biak, memberi
makan untuk anak-anaknya, dan membesarkan
mereka sampai mereka bisa terbang. Kami tak
memiliki hak-hak dasar seperƟ itu,” kata Monir,
orang Rohingya.

Saat berdiri di tengah aula pameran di Cemara 6
Galeri, Jakarta Pusat, Rahman tak dapat menahan
air matanya. Ia dikelilingi oleh 36 foto hitam puƟh
yang masing-masing menggambarkan kisah dari
orang-orang sebangsanya, yang hidup dalam
kemiskinan tanpa hak dan perlindungan dari
siapapun. Karena sejak 1982 Ɵdak diakui sebagai
warga negara Myanmar, sehingga hidup tanpa akta
kelahiran atau kartu idenƟtas, serta mengalami
pelanggaran hak asasi manusia, kerja paksa, dan
kekerasan, orang-orang Rohingya meninggalkan
Myanmar hanya untuk mengalami lebih banyak
penolakan, pelecehan, dan kemiskinan. SeperƟ
halnya Rahman, ada ratusan ribu orang Rohingya
lainnya yang terbuang di seluruh dunia. Saat ini
lebih dari 1.300 orang Rohingya berada di Indonesia untuk mencari perlindungan internasional
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Para perempuan ini dipaksa berendam di air setinggi leher mereka dan
dilecehkan secara verbal maupun fisik. Mereka mengungsi ke Bangladesh.

Pengunjung memandangi foto orang Rohingya yang hidup dalam kondisi
tidak manusiawi. Mereka tak punya akses terhadap kesehatan,
perumahan, dan pendidikan.
Jesuit Refugee Service Indonesia

Pengunjung memperhatikan foto seorang lelaki yang buta sebelah matanya karena kepalanya dipukuli selama menjalani kerja paksa.
Lelaki ini meninggalkan Burma pada tahun 1990-an, dan sekarang ia tinggal di Bangladesh bagian selatan.

sebagai Pengungsi melalui UNHCR. Namun
sayang, di sini mereka juga menghadapi kesulitan.
Sambutan yang dimulai oleh masyarakat Indonesia
Ɵdak diƟndaklanjuƟ oleh pemerintah Indonesia
sehingga menjadikan mereka sebagai tamu yang
Ɵdak diakui secara legal di Indonesia. Lebih dari
360 orang di antara mereka ditampung di Rumah
Detensi Imigrasi yang menyerupai penjara karena
mereka memasuki wilayah Indonesia tanpa
dokumen resmi. Karena tak ada satu pun negara
di dunia ini yang mau mengakui hak-hak mereka
sebagai warga negara maupun sebagai manusia,
ke manapun mereka pergi, mereka akan selalu
diperlakukan sebagai orang asing.
Pameran yang merupakan kerjasama antara
fotografer Greg ConstanƟne, Suaka, JRS Indonesia,
dan Cemara 6 Galeri, mengajak masyarakat untuk
belajar dan berdiskusi tentang situasi orang
Rohingya di Myanmar, Bangladesh Selatan, dan
Indonesia.
Greg ConstanƟne, fotografer yang mendokumentasikan situasi orang Rohingya lebih dari
8 tahun belakangan ini, dalam seminar di
Universitas TrisakƟ memaparkan karya fotonya
tentang orang Rohingya di Myanmar dan
Bangladesh demikian, ”Sejujurnya saya meyakini
bahwa ini merupakan situasi paling ekstrem
dari status tanpa kewarganegaraan dan situasi
penolakan sebagai warga negara di dunia saat
ini. Pokok perhaƟan saya adalah soal status tanpa
kewarganegaraan. Bagaimana rasanya menjadi
manusia yang ditolak hak-hak asasinya, yaitu hak
atas idenƟtas, hak untuk menjadi warga negara
di mana ia dilahirkan, serta hak untuk memiliki
hak? Saya mencoba menghadirkan wajah untuk
mengangkat kemanusiaan dalam masalah yang
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sangat kompleks ini. Hak-hak seseorang melekat
pada haknya untuk menjadi warga negara.”
“Melihat foto-foto dalam pameran Exiled to
Nowhere ini membuat saya menangis. Menurut
saya, beragama apapun, kita semua memiliki
hak untuk hidup. Kondisi orang-orang Rohingya
sangat menyedihkan dan saya berharap
pemerintah Indonesia dapat membantu dengan
jalan menggerakkan bantuan kemanusiaan.
Sebagai tuan rumah dari Sekretariat ASEAN,
semesƟnya ada cara bagi pemerintah Indonesia
untuk mendesak pemerintah Myanmar agar
menyediakan sedikit tempat bagi orang-orang
Rohingya. Karena diciptakan oleh Tuhan, seƟap
orang memiliki hak untuk hidup di dunia ini dan
Ɵdak boleh diusir secara brutal tanpa dukungan
dari manapun. Ini situasi yang luar biasa kejam.
Seandainya saya dapat mengajukan permintaan
kepada pemerintah Myanmar, saya akan
minta: berikanlah sedikit tempat bagi orangorang Rohingya. Berilah mereka kesempatan
untuk hidup. Saya yakin mereka memiliki

Romo Benny Hari Juliawan, SJ ikut menghadiri pembukaan pameran foto.
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Romo Franz Magnis-Suseno, SJ memandangi foto. Ia mengatakan bahwa
kita harus membela hak-hak orang Rohingya karena itu merupakan
tuntutan kemanusiaan.

Greg Constantine, ketiga dari kanan, bersama ICRC, JRS, dan
staf Universitas Trisakti seusai seminar tentang Rohingya.

Para pengunjung menyaksikan foto di Cemara 6 Galeri Jakarta.

kemampuan untuk menyumbangkan banyak
hal bagi masyarakat Myanmar. Negara-negara
ASEAN semesƟnya bersikap lebih tegas terhadap
Myanmar,” begitulah refleksi Nisa setelah
memandangi foto-foto dan mencermaƟ juduljudul foto dalam pameran tersebut.
“Saya menilai situasi orang Rohingya yang
berkepanjangan ini merupakan skandal nasional
bagi pemerintah Myanmar dan menjadi skandal
internasional bagi Perserikatan Bangsa-bangsa
dan ASEAN. SeƟap orang yang Ɵdak diakui sebagai
warga oleh sebuah negara manapun di dunia
ini adalah orang Ɵdak diakui kemanusiaannya.
Karena tanpa kewarganegaraan, seseorang tak
memiliki jaminan atas hak-hak sipil. Kita musƟ
membela hak-hak orang-orang Rohingya karena
ini merupakan tuntutan kemanusiaan,” kata Pater
Franz Magnis-Suseno SJ dalam salah satu acara di
antara pameran itu.
“Kita cenderung lupa bahwa di Indonesia juga
ada orang-orang Rohingya. Di sini mereka juga
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diperlakukan sebagai orang asing dan sebagai
imigran gelap. Sungguh Ɵdak dapat saya mengerƟ
mengapa Indonesia Ɵdak memberikan status
kepada orang-orang Rohingya dan Pengungsi
lainnya. Mereka ditampung di Rumah Detensi
Imigrasi. Anak-anak mereka tak memiliki akses
terhadap pendidikan maupun layanan kesehatan.
Sebagaimana Greg ConstanƟne mengingatkan
kita melalui karya fotonya, bahwa ini merupakan
tragedi kemanusiaan, Suaka ingin menyuguhkan
sebuah perspekƟf kemanusiaan yang sama.
KeƟka banyak orang datang ke Indonesia untuk
mencari perlindungan internasional sebagai
Pengungsi karena ketakutan atas penganiayaan di
negara asal mereka, kita semesƟnya menyambut
mereka atas nama kemanusiaan – jangan pernah
kita melabeli mereka sebagai imigran gelap dan
mengabaikan hak-hak asasi mereka. Masyarakat
Indonesia sebagai tuan rumah yang menerima
kehadiran mereka di sini sepatutnya memberikan
bantuan yang nyata dan Ɵdak sekadar mengecam
apa yang terjadi di Myanmar.”
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Berperan di Tengah Masyarakat
adalah Bagian dari Hidup yang Bermartabat
Indro Suprobo
menghapus seluruh latar belakang pengalaman,
cita-cita, harapan, dan bahkan arƟ penƟng mereka
sebagai pribadi-pribadi di tengah masyarakatnya.

Pengungsi sedang mengasah ketrampilan komputer melalui
program kursus komputer JRS

“Nama saya Zain. Saya bekerja sebagai kontraktor.
Saya terpaksa pergi meninggalkan negeri saya
karena hampir seƟap hari saya menerima ancaman.
Sekelompok orang selalu menelepon saya dengan
mengatakan bahwa hari ini saya masih hidup, tetapi
besok nasib saya belum tentu. Karena itu saya
memutuskan untuk lari,” kata Zain dengan nada
murung karena tak percaya bahwa nasibnya berakhir
di balik jeruji Rumah Detensi Imigrasi.
Di balik semua informasi, tabel, data dan angkaangka yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga
dan instansi tentang Pengungsi dan Pencari Suaka
di Indonesia, terdapat pribadi-pribadi konkret
yang memiliki sejarah, pengalaman, penderitaan,
kegembiraan, pikiran, cita-cita, harapan, dan impianimpian tentang kehidupan. Mereka adalah ayah,
suami, istri, anak atau saudara dan saudari dalam
sebuah keluarga. Mereka adalah jurnalis, pengusaha,
tukang sepatu, ahli komputer, guru sekolah, seniman,
teknisi pesawat, penerjemah, atau penulis yang
berperan penƟng di tengah kehidupan masyarakat.
Tabel, informasi dan data yang bermaksud
menggambarkan kilasan perkembangan terkini
tentang fenomena pengungsian tentu saja Ɵdak
sanggup menampilkan dimensi kemanusiaan para
Pengungsi yang unik dan personal. Lebih parah lagi
adalah berita yang dilansir oleh berbagai media di
Indonesia. Berita-berita itu justru menempatkan para
Pengungsi sebagai kriminal dan pelanggar hukum,
dengan menyebut mereka sebagai “imigran gelap”.
IsƟlah yang sangat Ɵdak adil itu secara semena-mena
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Machasin punya kebiasaan mengundang makan
siang. “Di negara saya, saya membuka restoran dan
hotel. Saya biasa memasak. Besok siang datanglah
kemari. Saya akan membuat masakan untuk makan
bersama.” ChapaƟ buatannya memang nikmat.
Anak petani dan penggembala domba yang menjadi
manajer restoran dan hotel ini pernah menghabiskan
dua tahun hidupnya di dalam Rumah Detensi Imigrasi
Tanjungpinang. Di sana ia mengisi hari-harinya
dengan memasak. Itulah cara dia membuat seƟap
hari sebagai waktu yang berarƟ bagi dirinya maupun
bagi orang lain. Pribadi yang baik haƟ seperƟ ini
tentu saja tak pantas dipenjara di dalam Rumah
Detensi hanya karena terpaksa meninggalkan negeri
demi menyelamatkan hidup. Secara jelas dan pasƟ,
ia bukanlah pelanggar hukum dan pelaku Ɵndak
kriminal. Ia adalah orang baik haƟ yang terpaksa
pergi mencari keselamatan dan kedamaian.
“Saya Ɵdak terlalu sering bergaul dengan temanteman yang lain. Saya lebih banyak Ɵnggal di kamar
dan asyik menulis blog di internet. Saya adalah seorang
blogger sehingga menulis merupakan keasyikan
tersendiri buat saya. AkƟvitas menulis membuat saya
merasa tenang dan dapat menuangkan pengalaman
hidup saya. Saya bisa bercerita tentang Borobudur,
Kraton Yogyakarta, Malioboro, pantai di Yogyakarta,
dan tentang gunung Merapi. Saya juga ingin menjadi
produser film supaya saya bisa menunjukkan sejarah
orang-orang Hazara yang sebenarnya kepada orang
lain,” kata Abdul Malik sambil membetulkan letak
kacamatanya. Lelaki muda dari Afghanistan ini
berusaha memelihara kemampuan menulisnya
untuk mempertahankan semangat hidup dan
harapannya selama menunggu proses penempatan
ke negara keƟga.
Para Pengungsi adalah orang-orang yang memiliki
banyak kemampuan. Memberikan kesempatan
kepadaPengungsiuntukmengaktualkankemampuan
dan ketrampilan yang dimilikinya selama proses
menunggu, akan membantu mereka untuk tetap
memiliki daya tahan dan martabat. Namun bagi
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EDITORIAL
Penanggungjawab Redaksi
Th. A. Maswan Susinto, SJ
Editor
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Pengungsi sedang memainkan alat musik yang ia buat sendiri
dari bahan kayu dan barang bekas.

sebagian yang lain, masa pengungsian tak memberi
mereka kesempatan untuk mengaktualisasikan
diri, karena mereka Ɵdak boleh bekerja atau
menjadi sukarelawan, atau melakukan sesuatu
yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi
masyarakat sekitar. Hal ini membuat mereka merasa
bahwa hidupnya terpenjara. Hasyim adalah salah
satu contohnya. Ia adalah seorang sarjana komputer.
Ia lebih sering menyendiri dan jarang bergaul dengan
teman-teman lainnya. Istri dan anak perempuan
yang diƟnggalkannya di Iran, membuatnya sering
merasa khawaƟr. Selama mengungsi, ia tak pernah
dapat mengakses komputer sehingga ia merasa takut
kemampuannya dalam bidang program komputer
tak terasah lagi dan lama-lama hilang.
Untuk
memperoleh
gambaran
tentang
keterampilan dan kemampuan para Pengungsi
dan Pencari Suaka, JRS terlibat di dalam konsultasi
nasional organisasi masyarakat sipil dan Pengungsi
pada tanggal 25-26 Februari 2014 untuk menemukan
cara bagaimana Para Pengungsi yang Ɵnggal di
tengah masyarakat dapat mengaktualisasikan
kemampuan mereka di dalam batas-batas peraturan
pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, ditemukan
bahwa mengorganisasi komunitas Pengungsi dan
memetakan kemampuan mereka merupakan
langkah awal untuk menemukan cara bagaimana para
Pengungsi dan Pencari Suaka dapat meningkatkan
peran mereka untuk membantu diri mereka sendiri
dan terlibat di tengah masyarakat setempat.
Rangkuman Ajaran Sosial Gereja mengenai
parƟsipasi mengingatkan kita: ”Semua orang
memiliki hak untuk berperan di dalam kehidupan
ekonomi, poliƟk dan kebudayaan masyarakat. Ini
merupakan tuntutan keadilan yang mendasar dan
merupakan prasyarat bagi martabat manusia bahwa
semua orang memiliki jaminan keterlibatan minimal
di dalam masyarakat. Adalah sebuah kesalahan
apabila seseorang atau sekelompok orang secara
Ɵdak adil disingkirkan atau Ɵdak dapat terlibat di
tengah masyarakat.”
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