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BAB V

REFLEKSI TEOLOGIS

Sistem perbudakan merupakan fenomena universal yang terjadi hampir di seluruh bagian

dunia. Perbudakan pada umumnya berbicara perihal tuan yang memperbudak dan hamba yang

diperbudak. Budak tidak hanya diartikan sebagai seorang pekerja, namun menjadi budak berarti

kehilangan seluruh kebebasannya serta menempati tempat yang paling rendah dalam masyarakat.

Membenarkan hal tersebut, Kittel mengemukakan bahwa menjadi seorang budak berarti otonomi

atas dirinya disisihkan, serta diharuskan memberikan pelayanan dengan segenap kekuatannya

bahkan hidupnya sendiri.1 Lebih dari pada itu, seorang budak tidak dianggap sebagai manusia,

mereka terhitung sebagai harta milik, yaitu sama seperti tanah, lembu, dan berbagai barang

kepemilikan lainnya.2

Kenyataan bahwa perbudakan masih ada sampai dengan masa kini, tergambar dalam

kehidupan masyarakat Sumba. Kedudukan Ata (hamba) dalam masyarakat Sumba, termasuk

yang ada di desa Haikatapu berada pada kelas paling rendah dalam masyarakat. Mereka adalah

manusia pekerja, keberadaannya disejajarkan dengan kepemilikan lainnya, seperti tanah dan

hewan peliharaan. Struktur sosial ini membuat masyarakat dari kelas Ata (hamba) kehilangan

hak asasinya sebagai manusia yang bebas (merdeka). Realitas ini menunjukkan bahwa perlakuan

yang diterima oleh kaum Ata (hamba) termasuk dalam tindakan kekerasan.

Johan Galtung membagi kekerasan dalam tiga bentuk, seperti yang nampak dalam skala

segitiga kekerasan di bawah ini:

1 Gerhard Kittel, Theological Dictionary of the New Testament, (1971), 261.
2 Henk T. Napel, Jalan yang Lebih Utama Lagi, Etika Perjanjian Baru, (Jakarta: BPK Gunung Mulia,

2000) 145.
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Segitiga Kekerasan

Kelihatan

Tidak Kelihatan

Kekeraran langsung merupakan bentuk kekerasan yang nampak, baik itu berupa fisik

maupun verbal (kata-kata) seperti melukai, membunuh, mengancam, memaki dll. Menurut

Galtung kekerasan langsung bersumber dari dua bentuk kekerasan lainnya yang tidak nampak

atau kelihatan secara langsung yaitu kekerasan kultural dan kekerasan struktural.3 Biasanya

kekerasan struktural terjadi akibat adanya struktur di masyarakat yang menekan atau menindas

serta mengeksploitasi anggota masyarakat yang berada dalam struktur terendah, sehingga

menghambat mereka untuk berkembang. Sistem perbudakan di Sumba adalah bentuk kekesaran

struktural, di mana masyarakat dari kaum Ata (hamba) mengalami eksploitasi dari kaum

Maramba (bangsawan).

Berbicara tentang perbudakan, kita semua telah sepakat bahwa perbudakan atau

perhambaan sungguh-sungguh bertentangan dengan hakikat kemanusiaan. Oleh sebab itu,

perbudakan atau perhambaan dilarang oleh undang-undang, deklarasi bangsa-bangsa, dan

agama-agama. Namun, dalam sejarah alkitab, Perjanjian Lama (PL), termasuk jaman penulisan

Alkitab, kita paham bahwa perbudakan masih merupakan praktek kehidupan yang lazim atau

dianggap biasa. Para leluhur Israel seperti Abraham, Ishak dan Yakub juga memiliki para budak

3 Marsana Windu, Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung, (Jogjakarta: Kanisius, 1992), 32.

Kekerasan Langsung

Kekerasan Kultural Kekerasan Struktural
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atau hamba (bahkan beberapa budak perempuannya dinikahi oleh mereka). Selain itu juga, umat

Israel pernah menjadi budak atau hamba di Mesir.

Selanjutnya dalam Perjanjian Baru (PB) adalah masa dimana kekaisaran Romawi menjadi

penguasa. Ini membuat sistem  perbudakan menjadi semakin menguat pada masa PB. Asal mula

perbudakan dalam kehidupan bangsa Roma berkaitan dengan sejarah peperangan. Setelah

imperium Roma menaklukkan banyak wilayah dalam serangkaian peperangan yang terjadi, maka

secara otomatis pihak yang kalah harus menyerahkan segenap harta milik dan sekaligus menjadi

tawanan perang yang diharuskan untuk tunduk dalam kekuasaan Romawi.4 Berbagai peperangan

itu menghasilkan tawanan perang dalam jumlah yang banyak, sehingga untuk menghindari hal

tersebut para tahanan itu dibawa untuk dijual ke dalam perbudakan. Selain berasal dari tawanan

perang, terdapat juga beberapa hal lainnya yang merupakan asal-usul seseorang menjadi budak,

seperti yang dipaparkan oleh Douglas,5 diantaranya yaitu, 1) l,ahir sebagai keturunan budak, 2)

anak-anak yang terbuang yang akhirnya bersedia untuk diperbudak oleh setiap orang yang mau

membesarkan mereka, 3) menjual anak sendiri menjadi budak; banyak dari para orang tua

Yunani dan Roma yang menjual anak-anak mereka ke dalam perbudakan karena terlilit hutang,

4) merelakan diri menjadi budak; terdapat jumlah yang besar dari orang-orang yang lebih

memilih untuk menjual dirinya ke dalam perbudakan karena dengan menjadi budak berarti telah

memiliki suatu keberadaan yang lebih terjamin dibandingkan dengan orang-orang bebas miskin

lainnya, sebab seorang tuan akan akan menjamin kebutuhan sandang dan pangan para budaknya,

5) budak karena dihukum, 6) budak karena diculik atau dirampas. Berbagai keadaan di atas,

4 Rowe dan Schofield, Sejarah Pemikiran Politik Yunani dan Romawi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2001), 394., 394.
5 J. D. Douglas, Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid I A-L, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih,

2005), 201.
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akhirnya mengharuskan seseorang menjadi budak terus berlangsung, hingga pada masa  Paulus

hampir sepertiga dari populasi masyarakat dalam kekaisaran Romawi, sedikitnya di dalam kota-

kota besar adalah budak.6 Selain itu, kita tahu bahwa sebagian anggota jemaat Kristen juga

berasal dari kalangan budak dan sebagian lagi justru para tuan yang memiliki budak (Kolose

3:22, 4:1, 1 Timotius 6:1-2, Efesus 6:5-9).

Dalam menyikapi permasalahan perbudakan, walaupun pada masa lalu, khususnya masa

PL perbudakan masih diterima sebagai praktek yang lazim, namun kita lihat bahwa dalam PL

terdapat pemahaman untuk menggugat perbudakan itu. Pertama-tama adalah pengakuan iman

dari bangsa Israel bahwa mereka adalah bekas para budak yang dibebaskan Tuhan Allah dengan

tanganNya yang teracung dari rumah perhambaan di Mesir (Ulangan 26:5-8). Ingatan akan

sejarah sebagai bekas budak dan karya pembebasan yang dilakukan Allah terhadap mereka ini

menginspirasi umat Israel untuk bersikap baik dan adil (termasuk memberi hak beristirahat)

kepada budak-budak mereka (Ulangan 6:14-15). Hal ini jugalah yang mendorong Israel

melakukan sejumlah peraturan dan pembatasan dalam praktek perbudakan, seperti: pembatasan

periode terhadap budak dari sesama Israel (Ulangan 21:1-4), yang kemudian berkembang

menjadi larangan menjadikan sesama Israel sebagai budak (Imamat 25:39, Yeremia 34:8-10).

Sedangkan dalam PB, Alkitab tidak pernah memberitahukan bahwa Tuhan Yesus dan murid-

muridNya memiliki budak atau hamba. Kemungkinan besar tidak. Sebaliknya Tuhan Yesus

selalu merendahkan diriNya dan dalam suatu perjamuan bersama murid-murid, Dia pernah

melakukan pekerjaan yang lazim dilakukan oleh para budak atau hamba pada jaman itu, yaitu

membasuh kaki (Yohanes 13). Tuhan Yesus dalam pelayanannya sangat menaruh perhatian atau

penghormatan kepada manusia, bahkan manusia yang paling hina sekalipun, sehingga kita dapat

6 Peter O’Brien, Colosians, Philemon, (Melbourne: Word Publishing, 1991), 99.



100

menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus menolak perbudakan atau perhambaan, dan segala bentuk

eksploitasi terhadap manusia. Bagi Tuhan Yesus, manusia bahkan lebih berharga dari peraturan

atau hukum agama. Manusia, betapa pun miskin, lemah, kecil atau hinanya berhak didengarkan,

dipahami dan dikasihi. Tuhan Yesus memproklamasikan kedatanganNya untuk memberitakan

pembebasan bagi para budak dan tawanan (Lukas 4:18-19).7

Selain Yesus Kristus sebagai tokoh yang menaruh perhatian terhadap masalah perbudakan

pada jaman itu, Paulus menjadi satu-satunya rasul yang mengemukakan pemahamannya dalam

menyelesaikan masalah perbudakan yang secara gamblang diuraikan dalam surat Filemon.

Perjuangan untuk mendatangkan kehidupan yang lebih baik bagi para budak dilakukan oleh

Paulus. Suratnya kepada Filemon mengambarkan bahwa Paulus sangat berhati-hati dalam

menanggapi praktek perbudakan, khususnya masalah Onesimus yang melarikan diri dari

tuannya, Filemon.8 Walaupun Paulus berkeinginan untuk merombak struktur sosial masyarakat

pada masa itu ataupun menghapus perbudakan secara total, namun Paulus tidak ingin bertindak

secara radikal.9 Sang rasul memberikan solusi untuk persoalan perbudakan tersebut dengan

memperkenalkan suatu pandangan baru yang dapat mendatangkan pembaharuan dalam

hubungan tuan dan hamba, yakni Filemon diminta untuk tidak lagi menganggap onesimus

sebagai hamba, melainkan lebih dari hamba, yaitu sebagai seudara kekasih (Fil 16). Pandangan

tersebut melahirkan makna bahwa Onesimus tetap berstatus sebagai budak Filemon, namun ia

tidak lagi diperlakukan sebagai hamba pada umumnya. Perlakukan sang tuan terhadap budaknya

itu telah berubah atas dasar kasih, dalam arti bahwa ia dihargai dan diperlakukan sebagai seorang

7 Craig S. de Vos, Once a Slave, Always a Slave? Slavery, Manumission and Relational Patterns in Paul’s

Letter to Philemon, Journal for the Study of the New Testament 82, (2001), 96.
8 William Barcley, Pemahaman Alkitab Setiap Hari; Surat 1 dan 2 Timotius, Titus Filemon, (Jakarta; BPK

Gunung Mulia, 2006), 415.
9 Ibid.
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saudara. Dengan demikian, meskipun tetap berstatus sebagai tuan dan hamba, namun hubungan

yang terjalin di antara mereka tidak lagi timpang.10 Paulus berkehendak agar Filemon dan

Onesimus tidak lagi mementingkan status sosial, namun lebih menekankan pada kasih Allah

yang harus dimiliki sang tuan dan budaknya itu, karena kasih inilah yang akan melumerkan

kekejaman menjadi kebaikan. Jelaslah bahwa meskipun surat kepada Filemon tidak secara

spesifik mengatasi masalah perbudakan lebih luas, namun surat tersebut telah meletakkan dasar

untuk suatu perubahan. Demikianlah solusi yang diberikan oleh Paulus dalam menyikapi

masalah perbudakan.

Sikap demikian juga ditunjukkan oleh Pdt. Trince B. Dondu dalam menyikapi permasalah

stratifikasi sosial yang terjadi di desa Haikatapu. ketidakadilan yang diterima oleh kaum Ata

(hamba) dalam hubungannya dengan kaum Maramba (bangsawan), memanggil Pdt. Trince B.

Dondu untuk bertindak menentang kemapanan dari sistem sosial dalam masyarakat Sumba.

Dalam hal ini, Yesus Kristus, rasul Paulus dan Pdt. Trince B. Dondu dapat dikatakan sebagai

agen perubahan sosial atau inisiator yang memperjuangkan hak dan keadilan bagi kaum hamba

dari kemapanan sebuah sistem sosial. Mereka menjadi tokoh yang berusaha mentransformasikan

pola pikir dan pola tindakan masyarakat dari golongan bangsawan atau penguasa agar dapat

menghargai kemanusiaan dari kaum kelas rendah, sehingga hak-hak mereka sebagai manusia

dikembalikan.

Menghilangkan kemapanan dari sistem perbudakaan, memang bukanlah hal yang mudah.

Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, permasalahan perbudakan tidak hanya dimiliki

oleh masyarakat yang berstatus sebagai budak, sebab sekalipun semua orang menjadi bebas,

namun tidak memiliki hubungan yang berlandaskan kasih, maka keinginan untuk memperbudak

10 John M. G. Barclay, Paul, Philemon and the Dilemma of Christian Slave Ownership, Journal for the

Study of the New Testament 37, (1991), 175.
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sesama manusia itu tetap ada. Bahkan, jika perbudakan dihapuskan, tetapi para tuan tidak

memiliki kasih terhadap budak-budaknya, maka perbudakan terselubung akan terus berlangsung.

Namun, ketika kasih mendominasi setiap hubungan kita dengan sesama, maka institusi

perbudakan dapat terabaikan.

Kesimpulan

Sistem perbudakan merupakan fenomena universal yang terjadi hampir di seluruh bagian

dunia. Perbudakan pada umumnya berbicara perihal tuan yang memperbudak dan hamba yang

diperbudak. Kittel mengemukakan bahwa menjadi seorang budak berarti otonomi atas dirinya

disisihkan, serta diharuskan memberikan pelayanan dengan segenap kekuatannya bahkan

hidupnya sendiri.11 Lebih dari pada itu, seorang budak tidak dianggap sebagai manusia, mereka

terhitung sebagai harta milik, yaitu sama seperti tanah, lembu, dan berbagai barang kepemilikan

lainnya.12

Berbicara tentang perbudakan, kita semua telah sepakat bahwa perbudakan atau

perhambaan sungguh-sungguh bertentangan dengan hakikat kemanusiaan. Oleh sebab itu,

perbudakan atau perhambaan dilarang oleh undang-undang, deklarasi bangsa-bangsa, dan

agama-agama.

Dalam menyikapi permasalahan perbudakan, walaupun pada masa lalu, khususnya masa

PL perbudakan masih diterima sebagai praktek yang lazim, namun kita lihat bahwa dalam PL

terdapat pemahaman untuk menggugat perbudakan itu. Sedangkan dalam PB, Alkitab tidak

pernah memberitahukan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridNya memiliki budak atau hamba.

11 Gerhard Kittel, Theological Dictionary of the New Testament, (1971), 261.
12 Henk T. Napel, Jalan yang Lebih Utama Lagi, Etika Perjanjian Baru, (Jakarta: BPK Gunung Mulia,

2000) 145.
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Tuhan Yesus dalam pelayanannya sangat menaruh perhatian atau penghormatan kepada

manusia, bahkan manusia yang paling hina sekalipun, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa

Tuhan Yesus menolak perbudakan atau perhambaan, dan segala bentuk eksploitasi terhadap

manusia. Selain Yesus Kristus sebagai tokoh yang menaruh perhatian terhadap masalah

perbudakan pada jaman itu, Paulus menjadi satu-satunya rasul yang mengemukakan

pemahamannya dalam menyelesaikan masalah perbudakan yang secara gamblang diuraikan

dalam surat Filemon.


