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ABSTRAK 

 

Praktik perbudakan yang paling kuno sekalipun masih bisa ditemui di 

Mauritania dengan situasi dimana seseorang terlahir sebagai budak hanya karena 

para pendahulu dan keluarganya merupakan budak. Sejarah Mauritania sebagian 

besar ditandai oleh perbudakan berdasarkan kasta dari Haratine yaitu masyarakat 

yang komposisinya berisi budak mantan budak, dan keturunan budak yang hidup 

dalam sistem masyarakat yang didominasi oleh masyarakat Beidan. Upaya 

pemerintah Mauritania untuk melakukan kampanye penghapusan perbudakan 

sangat kontras dengan kurangnya implementasi hukum perbudakan termasuk 

untuk menyelidiki, menangkap dan menuntut para pemilik budak. Sebagian besar 

klaim yang diajukan oleh budak dan mantan budak tidak pernah didengar oleh 

pengadilan. 

SOS Esclaves muncul sebagai NGO domestik Mauritania yang berjuang 

dalam isu penghapusan perbudakan kepada pemerintah Mauritania. Dalam strategi 

untuk mengadvokasi isu ini ke arena yang lebih besar lagi, SOS Esclaves bekerja 

sama dengan sesama NGO yang berada diluar batas negaranya serta memiliki 

nilai atau shared values perlindungan hak asasi manusia, yaitu ASI dan MRG. 

Bersama jaringan ini, SOS Esclaves berusaha menarik perhatian dari UNHRC 

untuk membantunya menaikkan isu penghapusan perbudakan ini serta untuk 

menekan pemerintah Mauritania mengadopsi aksi nasional dalam menghapuskan 

perbudakan. 

Kata kunci: perbudakan, Mauritania, advokasi, Transnational Advocacy 

Networks. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Even the most ancient practice of slavery can still be found in Mauritania 

with anyone born as a male just because the predecessors and the state were 

slaves. The history of Mauritania is largely characterized by slavery based on the 

caste of Haratine, a society whose composition contains slaves, and slaves living 

in a community system accessed by the Beidan community. The efforts of the 

Mauritanian government to carry out a campaign to replace slavery were in stark 

contrast to the application of the law of slavery including to facilitate, facilitate 

and request slave owners. Most of the claims submitted by slaves and former 

slaves were never heard by the court. 

SOS Esclaves emerged as a Mauritanian domestic NGO that fought on the 

issue of abolishing slavery to the Mauritanian government. In a strategy to 

advocate this issue to a larger arena, SOS Esclaves works with fellow NGOs who 

are outside the borders of their country and have values or shared values 

protecting human rights, namely ASI and MRG. Together with this network, SOS 

Esclaves is trying to draw attention from UNHRC to help it raise the issue of 

abolishing slavery and to pressure the Mauritanian government to adopt national 

action in abolishing slavery. 

Keywords: slavery, Mauritania, advocacy, Transnational Advocacy 

Network. 
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PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perbudakan di era modern bisa dipahami sebagai praktik dimana 

seseorang dengan sadar dan sengaja melukai serta menghilangkan kebebasan 

orang lain, seperti kebebasan untuk bekerja pada siapapun dan dimanapun hingga 

kebebasan seseorang akan dirinya sendiri. Praktik ini sering dilakukan untuk 

mengambil keuntungan dengan mengekploitasi orang lain dan memanfaatkan 

apapun yang dimiliki orang tersebut seperti waktu, tenaga maupun tubuh.1 

Menurut Slavery Convention tahun 1926 dan Forced Labor Convention tahun 

1930, seseorang dikatakan berada di dalam lingkar praktik perbudakan jika orang 

tersebut dipaksa bekerja dibawah tekanan dan ancaman; secara harfiah "dimiliki" 

oleh seorang majikan yang sepenuhnya mengontrol hidup orang tersebut dengan 

disertai ancaman dan kekerasan, baik secara fisik maupun mental; diperlakukan 

sebagai aset atau properti yang bisa diperjual belikan; hingga kebebasan untuk 

bepergian sangat dibatasi atau bahkan dilarang.2 

Praktik perbudakan yang paling kuno sekalipun masih bisa ditemui di 

banyak negara yang terletak di sabuk Sahel Afrika, salah satunya adalah 

Mauritania dengan situasi dimana seseorang terlahir sebagai budak hanya karena 

para pendahulu dan keluarganya merupakan keturunan budak.3 Siapapun yang 

terlahir sebagai budak akan secara langsung menjadi "milik" keluarga majikan 

                                                           
1 The Walk Free Foundation, “The Global Slavery Index 2014,” 

www.globalslaveryindex.org 
2 Ibid. 
3 Anti Slavery International, "Descent-based Slavery," 

https://www.antislavery.org/slavery-today/descent-based-slavery/  
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tempat dimana ibu dan nenek budak tesebut bekerja. Pada umumnya bentuk 

perbudakan di Mauritania selalu diturunkan melalui garis ibu atau secara 

matrilineal.4  

Sejarah Mauritania pun menjadi sangat identik dengan masyarakat feodal 

yang sarat akan praktik perbudakan terhadap masyarakat Haratin oleh masyarakat 

Beidan. Kedua masyarakat yang sebenarnya berbagi latar belakang ini hingga kini 

tetap terbagi menjadi 2 kasta yang berbeda, yaitu Haratin yang merupakan 

keturunan budak asal Afrika dan kasta Beidan yang juga secara turun temurun 

merupakan kasta pemilik atau majikan budak. Mereka yang terlahir dengan status 

sebagai budak pun sangat rentan akan eksploitasi dan perlakuan buruk dari 

majikan. Para budak bekerja di rumah majikan mereka seperti menggembala dan 

mengurus ladang tanpa diberi upah. Bahkan di era modern pun, para budak masih 

bisa diwariskan dari generasi ke generasi serta diperjual belikan atau bahkan 

diberikan sebagai hadiah.5 

Mauritania menjadi negara terakhir yang menghapus praktik perbudakan 

pada tahun 1981, namun baru pada tahun 2007 pemerintah Mauritania membuat 

undang-undang bernama Slavery Act yang bertujuan untuk menghukum dan 

mempidana pemilik atau majikan budak. Menurut data yang dikumpulkan oleh 

Global Index Slavery pada tahun 2013, Mauritania terus berada di peringkat 

tertinggi dalam praktik perbudakan dengan rata-rata berkisar 140.000 hingga 

160.000 warga yang menjadi korban perbudakan dari total populasi penduduk 

sebanyak 3.796.141, bahkan dalam data pada tahun 2014 Mauritania menduduki 

                                                           
4 Alexis Okeowo, "Freedom Fighter: A slaving society and an abolitionist's crusade," 

https://www.newyorker.com/magazine/2014/09/08/freedom-fighter   
5 Shannon Garcia dan Samantha Macbeth. "A Roadmap To Where? The Haratin and the 

Mauritanian Roadmap to Combat the Aftermath of Slavery" hal 1. 
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peringkat teratas dengan prevalensi tertinggi banyaknya masyarakat yang hidup 

dibawah rantai perbudakan.6 

. Pada tahun 2011, pemerintah mengadakan sensus nasional namun tidak 

memasukkan Haratine dalam proses registrasi kependudukan. Salah satu 

persyaratan untuk mengikuti sensus adalah registrasi orang tua yang mana 

memberatkan budak yang para pendahulunya merupakan budak yang tidak bisa 

membaca dan menulis.7 Mencari data pasti berapa banyak jumlah masyarakat 

yang menjadi korban praktik perbudakan menjadi tantangan lain sebagai hasil 

pemerintah Mauritania yang terus menyangkal pernyataan bahwa perbudakan 

masih eksis. 

Pada kenyataanya, praktik perbudakan juga terus ditolak diakui 

keberadaannya oleh pemerintah maupun pemuka agama seperti imam besar 

dengan ironis mengatakan bahwa tidak ada lagi praktik perbudakan di Mauritania 

bahkan ketika imam tersebut menawarkan seorang gadis budak sebagai hadiah 

kepada seorang jurnalis.8 Perbudakan Mauritania berbeda dari perbudakan dulu 

yang secara harfiah diikat dengan rantai dan dipaksa bekerja, namun cenderung 

dimaknai secara psikologis karena kondisi budak serta keturunannya. Masyarakat 

Beidan selalu menggunakan interpretasi hukum islam untuk memberi doktrin 

bahwa masyarakat Haratin yang menjalani hidupnya sebagai budak akan 

                                                           
6 The Walk Free Foundation, “The Global Slavery Index 2013,” 

www.globalslaveryindex.org  
7 MRG, ASI dan SOS Esclaves, “Submission to the UN Committee on Economic, Social 

and Cultural Rights at the 49th session during the consideration of the Initial report of 

Mauritania,” hal 4.  
8 John, Sutter D. "Slavery's Last Stronghold," 

http://edition.cnn.com/interactive/2012/03/world/Mauritania.slaverys.last.stronghold/inde

x.html  
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menerima imbalan atau pahala dalam kehidupannya.9 Perwakilan Ministry of 

Rural Development, yang dalam wawancaranya, menolak mengakui keberadaan 

praktik perbudakan bahwa masyarakat Mauritania adalah masyarakat yang bebas 

karena perbudakan tidak lagi eksis.10 Bahkan Presiden Mohammed Ould Abdul 

Azis juga secara terbuka mengakui bahwa tidak ada lagi perbudakan di 

Mauritania, hanya terdapat sisa-sisa praktik perbudakan dari masa lalu yang masih 

muncul sebagai akibat kemiskinan dan bahkan kalau perbudakan memang masih 

ada, itu artinya masyarakat sendirilah yang memutuskan untuk tetap berada di 

bawah praktik perbudakan.11 

SOS Esclaves merupakan salah satu non-governmental organization 

(NGO) domestik yang terkemuka di Mauritania sudah terkenal berjuang melawan 

praktik perbudakan sejak tahun 1995. SOS Esclaves memiliki tujuan bukan hanya 

membantu budak untuk bebas dan terlepas dari perbudakan, tetapi juga untuk 

memperlihatkan bagaimana realita dan fakta perbudakan yang terjadi di 

Mauritania. SOS Esclaves pun juga melakukan demonstrasi damai serta 

melakukan aksi hunger strike di depan kantor kepolisian dalam usahanya 

membawa kasus perbudakan ke ranah hukum.  

Aktivitas utama SOS Esclaves dalam membantu budak untuk terlepas 

dari perbudakan, salah satunya dengan menyediakan bantuan hukum bagi para 

budak yang ingin mengajukan tuntutan terhadap mantan majikannya. Namun 

dalam pelaksanaannya, hambatan juga muncul dari pihak kepolisian yang enggan 

                                                           
9 World Policy, Talking Policy: Erin Pettigrew on Modern Slavery,  

http://www.worldpolicy.org/blog/2017/08/18/talking-policy-erin-pettigrew-modern-

slavery  
10 Alexis Okeowo, loc.cit 
11 Kassataya Mauritanie, “Interview of Mohamed Ould Abeld Aziz on 21 September 

2011,” https://kassataya.com/edition/mauritanie/  
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dan jarang melakukan investigasi bahkan menolak kasus dengan alasan yang tidak 

jelas. Menjadi hambatan yang berarti karena berdasarkan Slavery Act 2007 

kepolisian seharusnya menjadi pihak pertama yang menerima tuntutan yang 

diajukan budak dengan melakukan investigasi awal dan nantinya menyerahkan 

hasil investigasi kepada hakim setempat. Kasus seorang budak bernama 

Mabrouka, yang dibantu oleh SOS Esclaves, melayangkan tuntutan terhadap 

majikannya pada tahun 2010 namun ditutup scara sepihak oleh kepolisian tanpa 

investigasi hanya karena keluarga majikannya merupakan keluarga terpandang.12 

Hal inilah yang menjadi inti dan ingin disampaikan oleh SOS Esclaves bahwa 

secara de facto perbudakan masih ada dan berkembang baik di masyarakat 

Mauritania dan bagaimana buruknya penegakan hukum perbudakan yang 

seharusnya dilakukan oleh pemerintah. 

Pada tahun 2011, SOS Esclaves berhasil membantu satu-satunya kasus 

hukum yang diajukan oleh 2 budak kakak beradik bernama Yang dan Said. Kasus 

ini dapat dikatakan sukses karena menjadi kasus pertama yang akhirnya naik ke 

pengadilan dan menjatuhkan hukuman kepada majikan semenjak dibuatnya 

Slavery Act pada tahun 2007 silam. Namun, sayangnya majikan tersebut hanya 

dihatuhi hukuman penjara selama 2 bulan meskipun hukum menyatakan bahwa 

minimal lama hukuman penjara bagi majikan budak adalah 5 tahun.13  

Dalam perjalanannya, SOS Esclaves pun sering menemui hambatan yang 

muncul karena enggannya pemerintah menegakkan serta memberikan fasilitas 

dalam pelaksanaan hukum Slavery Act 2007. Meskipun pemerintah sudah 

                                                           
12 Society for Threatened Peoples (STP), “Mauritania’s Culture Of Impunity For Slavery: 

Failures Of The Administrative, Police And Justice Systems,” 

https://www.gfbv.de/fileadmin/redaktion/Reporte_Memoranden/2013/Report_English.pdf 

hal 11. 
13 Ibid. 
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membuat inisiatif untuk membantu korban perbudakan dengan membentuk 

Programme for the Eradication of the Vestiges of Slavery (PESE) pada tahun 

2009 dan nantinya digantikan dengan The National Agency to Fight against the 

Vestiges of Slavery, for Social Integration and to Fight Against Poverty 

(Tadamoun) pada tahun 2013,14 tetap tidak terdapat penjelasan yang detail tentang 

bagaimana program ini berjalan serta tidak adanya kasus perbudakan yang 

diselesaikan dibawah program tersebut. 

Keberhasilan yang diraih ternyata belum mampu menutupi besarnya 

halangan yang di dapat dari pemerintahnya sendiri yang mengharuskan SOS 

Esclaves untuk mencari cara serta sumber bantuan dari pihak lain yaitu dengan 

menjalin komunikasi, baik dengan individu maupun kelompok, yang berada diluar 

batas negaranya. SOS Esclaves bekerja sama dengan beberapa NGO internasional 

ternama seperti Anti Slavery International (ASI) yang mengkhususkan dirinya 

sebagai organisasi yang bergerak melawan praktik perbudakan serta organisasi 

Minority Rights Group (MRG) yang juga bergerak di bidang perlindungan kaum 

minoritas. 

Jaringan yang bersifat lintas batas negara atau transnasional ini banyak 

melakukan aktivitas untuk mengekspos dan menunjukkan bagaimana realita 

praktik perbudakan di Mauritania. Tidak hanya melakukan project untuk 

membantu para budak, baik dari bantuan hukum maupun membantu budak untuk 

mandiri, jaringan ini juga mengumpulkan data dan fakta di lapangan bahwa 

perbudakan masih berkembang di Mauritania serta bagaimana buruknya 

penanganan pemerintah dalam menegakkan hukumnya. Data dan informasi 

                                                           
14 The Walk Free Foundation, “The Global Slavery Index 2016,” 

www.globalslaveryindex.org  
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tersebut nantinya akan diterbitkan dalam bentuk laporan atau report serta media 

release dan dalam usahanya untuk menjangkau dunia internasional SOS Esclaves 

juga melakukan pengumpulan data bersama media besar seperti CNN.15 

Jaringan SOS Esclaves pun bergerak bersama-sama dalam usahanya 

mencari dorongan dari aktor lain yang jauh lebih kuat agar pemerintah Mauritania 

dapat melakukan sesuatu mengenai praktik perbudakan, salah satunya dengan 

menjangkau badan PBB yang bergerak di bidang hak asasi manusia yaitu United 

Nations Human Rights Council (UNHRC). Mauritania sebagai anggota bagian 

PBB, juga tidak bisa luput dari pengawasan badan PBB ini karena Mauritania 

sudah meratifikasi perjanjian yang ada dibawah badan ini. 

Strategi yang ditempuh jaringan SOS Esclaves ini dengan membuat 

submission kepada UNHRC yang berisi data temuan serta fakta perbudakan di 

masyarakat Mauritania, seperti menggambarkan bagaimana diskriminasi dan 

pelanggaran hak asasi manusia yang diterima budak melukai pasal-pasal 

perjanjian yang sudah diratifikasi. Submission merupakan hal penting bagi sebuah 

kasus pelanggaran hak asasi manusia karena bisa menjadi data bank serta bahan 

pertimbangan bagi UNHRC maupun badan dibawahnya untuk bisa langsung 

ditinjau maupun dibahas.16  

Dalam kasus tertentu, UNHRC memiliki mekanisme khusus yang 

memiliki intervensi langsung dengan pemerintah bernama Special Rapporteur 

yang tugas utamanya adalah melakukan kunjungan negara atau country visit. 

Meaknisme spesial ini dapat bergerak dengan bergantung kepada informasi, data 

                                                           
15 John, Sutter D. "Slavery's Last Stronghold," 

http://edition.cnn.com/interactive/2012/03/world/Mauritania.slaverys.last.stronghold/inde

x.html 
16 United Nations Office of the High Commissioner (UN OHCHR), Who We Are, 

https://www.ohchr/org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx  
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serta fakta dari organisasi serta NGO yang dikumpulkan dari UNHRC. Pada 

Februari 2014, Special Rapporteur melakukan kunjungan ke Mauritania dengan 

tujuan untuk menilai atau menganalisa langkah apa saja yang sudah dilakukan 

pemerintah dalam menghapus praktik perbudakan seperti yang sudah 

direkomendasikan pada country visit yang pernah dilakukan tahun 2010 silam.17 

Salah satu informasi didapat setelah melakukan kunjungan adalah sedikitnya 

jumlah kasus hukum yang ditangani pemerintah. 

Setelah menerima laporan Special Rapporteur, pemerintah Mauritania 

bekerja sama dengan UNHRC untuk membuat road map atau rancangan aksi 

dalam menghapus praktik perbudakan berdasarkan laporan country visit tahun 

2010 silam yang bernama Feuille de Route pour la Lutte contre les Séquelles de 

l'Eslavage (Roadmap to Combat the Consequences of Slavery). Dokumen road 

map atau rancangan ini berisikan 29 rekomendasi yang menitik beratkan pada 

badan hukum, keadaan sosial dan ekonomi serta membangun kesadaran dalam 

menghapus praktik perbudakan. Pemerintah Mauritania secara formal mengadopsi 

road map ini pada Maret 2014. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka untuk menentukan fokus 

penelitian penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana 

strategi advokasi sos esclaves pada penghapusan perbudakan mauritania  tahun 

2010-2014?" 

 

                                                           
17 UN Human Rights Council (UNHRC), “Report of the Special Rapporteur on 

contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara 

Shahinian, Addendum: Mission to Mauritania, 26 August 2014,” A/HRC/27/53/ Add.1, 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A_H

RC_27_53_Add_1_ENG.doc 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dituju oleh penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana aktifitas strategi 

advokasi SOS Esclaves mengenai penghapusan perbudakan di 

Mauritania pada tahun 2010-2014. 

2. Menerapkan operasionalisasi konsep Transnational Advocacy 

Networks pada strategi advokasi SOS Esclaves mengenai 

penghapusan perbudakan di Mauritania pada tahun 2010-2014. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penilitian ini, yaitu: Secara akademis, 

penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan pemahaman dan menambah 

pengetahuan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa hubungan internasional 

terkait dengan strategi advokasi SOS Esclaves mengenai penghapusan perbudakan 

di Mauritania pada tahun 2010-2014. 
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BAB II   

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1. Studi Terdahulu 

Dalam penggunaan referensi, penulis menggunakan tesis milik Jessica 

Walker yang berjudul The Influence of Human Rights Advocacy Networks on the 

Prosecution of Conflict-Related Sexual-Violence in International Criminal 

Courts. Tesis ini menunjukkan bagaimana organisasi non-pemerintah (NGO) serta 

komunitas hukum, yang dalam prosesnya membentuk sebuah jaringan atau 

networks, dapat menjadi aktor krusial dalam usaha advokasi terkait pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia hingga level internasional. Jaringan ini dapat 

memberikan pengaruh terhadap pelaksaan investigasi serta pengadilan kasus 

kekerasan seksual akibat konflik yang sudah diatur dalam hukum humanitarian 

Walker menunjukkan bahwa organisasi non-pemerintah yang bergerak di 

permasalahan hak asasi manusia, khususnya kekerasan seksual, memanfaatkan 

taktik, strategi serta profesionalismenya dalam memberikan pengaruh serta 

tekanan kepada pengadilan internasional. Studi kasus yang dianalisa adalah 

peradilan kasus kriminal kekerasan seksual pada International Criminal Tribunal 

for the former Yugoslavia (ICTY), Rwanda (ICTR) dan International Criminal 

Court (ICC).1 Dalam penggunaan referensi, penulis hanya menggunakan satu 

studi kasus yaitu tentang NGOs yang membentuk jaringan advokasi dalam 

memberikan pengaruh terhadap International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia (ICTY).  

                                                             
1 Jessica Walker, "The Influence of Human Rights Advocacy Networks on the Prosecution 

of Conflic-Related Sexual Violence in International Criminal Courts" hal 52-64. 
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Pada awal tahun 1990 muncul konflik antar kelompok etnis Muslim 

Bosnia dengan Bosnian-Serb di Bosnia-Herzegovina sebagai akibat dari vakum 

politik pasca runtuhnya negara totaliter Yugoslavia. Konflik antar etnis ini 

menyebabkan sekitar ratusan ribu tewas ataupun hilang serta jutaan warga lain 

mengalami pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan serta penculikan. Perempuan 

dan anak-anak mendominasi jumlah korban kekerasan seksual, baik pemerkosaan, 

perbudakan seksual serta forced impregnation selama perang ini terjadi dengan 

rata-rata jumlah mencapai sekitar 20.000 korban.2 Namun jumlah statistik ini 

belum bisa menggambarkan jumlah data korban secara pasti karena para korban 

menolak melaporkan kekerasan seksual yang diterimanya dengan alasan tidak 

adanya perlindungan hukum. 

Bukti dan data akan besarnya jumlah kasus kekerasan seksual yang telah 

terkumpul mulai naik ke permukaan dengan didorong oleh besarnya liputan media 

massa, NGO serta komunitas hukum bekerja sama membuat tribunal untuk 

mengadili pihak yang bertanggung jawab akan kejahatan melawan kemanusiaan 

ini. Besarnya dorongan ini membuat Dewan Keamanan PBB membentuk ad hoc 

tribunal bernama The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 

(ICTY) yang mengadili pelanggaran berat serta kejahatan dalam konflik di 

Yugoslavia pada tahun 1993.3 Dalam pembentukan ICTY ini, PBB sangat 

mengandalkan data dan rekomendasi dari organisasi non pemerintah berkaitan 

dengan jumlah korban secara pasti. 

Selain memberikan data, organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam 

pembentukan ICTY juga menyelipkan agenda lain dengan menuntut ICTY untuk 

                                                             
2 Jessica Walker, loc.cit. 
3 Ibid. 
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memasukkan pemerkosaan sebagai bentuk kejahatan. Komunitas hukum yang ada 

di dalam ICTY pun juga berperan memberikan latar belakang hukum. Di sisi lain, 

organisasi non-pemerintah yang bersifat domestik juga tidak kalah berperan 

pentingnya dalam memberikan identifikasi data saksi yang bisa diajukan kepada 

ICTY dan memberikan perlindungan hukum. Organisasi domestik berperan aktif 

mengumpulkan data mengenai kekerasan serta bukti valid yang bisa menjadi 

sumber data bagi invesitgasi dan peradilan di ICTY. Peran organisasi 

internasional pun juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan tekanan 

terhadap ICTY untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tribunal 

mengakui bahwa pemerkosaan merupakan tindak kejahatan dengan melibatkan 

banyak ahli hukum serta gender dalam proses investigasi. 

Pengadilan kasus Duško Tadić yang memiliki andil besar dalam 

pembunuhan kaum muslim Bosnia dan Bosnian Croats di kamp tahanan perang, 

menunjukkan bagaimana jaringan advokasi mampu memberikan tekanan terhadap 

ICTY untuk mengadili pelaku kekerasan seksual dibawah hukum humanitarian.4 

Referensi ini digunakan penulis dalam penggunaan teori Transnational 

Advocay Networks dengan menunjukkan bagaimana pemanfaatan informasi yang 

dikumpulkan organisasi non pemerintah dapat mempengaruhi serta dijadikan 

acuan bagi ICTY dalam menghukum pelaku kejahatan manusia di Yugoslavia. 

Referensi kedua yang dipakai penulis dalam studi terdahulu adalah jurnal 

milik Alice Bullard berjudul “From Colonization to Globalization: The 

Vicissitudes of Slavery in Mauritania” yang menjelaskan mengenai pergerakan 

dan aktivitas advokasi isu perbudakan Mauritania. Strategi aktivis hak asasi 

                                                             
4 Jessica Walker, loc.cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

manusia Mauritania yang menyasar publik Amerika Serikat memiliki dua tujuan 

yaitu untuk menciptakan gerakan massa yang memiliki kesamaan aktivitas dengan 

perlawanan apartheid di Afrika Selatan serta untuk memengaruhi kebijakan 

pemerintah Amerika Serikat serta lembaga-lembaga lain termasuk PBB dan Bank 

Dunia. Jaringan menerapkan narasi ringan tentang bagaimana White Beidan di 

Mauritania memperbudak Black Moors dan mengarahkan cerita ini kepada 

audiens yang sebagian besar keturunan Afrika-Amerika untuk mengajukan petisi 

kepada pemerintah Amerika Serikat untuk sanksi terhadap Mauritania.5 Narasi 

dasar perbudakan di Mauritania yang dikemukakan dengan menceritakan 

bagaimana orang Arab dan Berber Nomad dari utara, yang nantinya disebut 

sebagai Beidane, telah memburu dan memperbudak petani kulit hitam Afrika 

selama lebih dari 1.500 tahun yang menghasilkan populasi budak bernama 

Haratine.  

Jaringan bertujuan menempatkan narasi ini dengan menyerang sensibilitas 

akan kesadaran publik terkait masalah ras di Amerika Serikat karena. Jaringan 

yang dibentuk oleh masyarakat diaspora Mauritania yang mendapat perlindungan 

untuk tinggal di Amerika Serikat ini berupaya menerbitkan kisah perbudakan di 

Sudan dan Mauritania kepada publik Amerika pertama kali pada tahun 1994. 

Sebagian besar publik dan aktivis Amerika Serikat memperoleh pengetahuan 

pertamanya tentang situasi kontemporer dan sejarah perbudakan Mauritania 

melalui media ini. 

Efektivitas aktivitas jaringan hak asasi manusia ini juga diperkuat dengan 

ditunjukkannya praktik perbudakan Mauritania dalam publikasi Amnesty 

                                                             
5 Alice Bullard, “From Colonization to Globalization”, dalam Cahiers d’études 

africaines. http://journals.openedition.org/etudesafricaines/14997 
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International dan hal ini menunjukkan bahwa gerakan anti perbudakan Mauritania 

telah menarik perhatian aktivis hak asasi manusia internasional. United Nations 

Commission on Human Rights bekerja sama dengan organisasi Anti Slavery 

International menayangkan testimoni yang menyatakan perbudakan masih terjadi 

di Mauritania dan badan PBB ini memberikan keprihatinan kepada pemerintah 

bahwa Mauritania tidak memiliki sanksi hukuman. Namun, strategi untuk 

menyerang serta membangkitkan aksi dari publik Amerika belum berhasil 

meskipun jaringan sudah memberikan informasi mengenai perbudakan 

Mauritania, salah satunya adalah karena hambatan untuk masuk ke pemerintah 

Mauritania masih terlalu besar, 

Dalam referensi ini, penulis hanya mendapatkan pandangan dan pengantar 

bagaimana aktivitas aktor non pemerintah Mauritania berkembang dalam 

usahanya menyebarkan informasi bahwa perbudakan masih eksis ke panggung 

internasional. Referensi menunjukkan bagaimana aktivitas advokasi transnasional 

yang mirip dengan koridor teori Keck dan Sikkink, namun dalam penerapan 

variabel dan indikator penulis masih merujuk kepada referensi sebelumnya. 

 

2.2. Kerangka Konseptual 

Penulis menggunakan konsep untuk menganalisa penelitian mengenai 

Analisis Strategi Advokasi SOS Esclaves Mengenai Perbudakan Di Mauritania 

Pada Tahun 2010-2014 dengan konsep Transnational Advocacy Networks milik 

Margareth Keck dan Kathryn Sikkink. 

2.2.1. Transnational Advocacy Networks in International Politics 
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Dalam hubungan internasional kini, muncul banyak fenomena yang 

memperlihatkan kecenderungan untuk melibatkan interaksi dari banyak aktor baru 

yang bersifat non-tradisional.6 Para aktor non-negara ini, yang berinteraksi 

beriringan dengan aktor tradisional utama dalam hubungan internasional yaitu 

negara, juga melakukan interaksi luas yang di dalamnya melibatkan bukan hanya 

dengan sesama aktor non-negara, tetapi juga negara itu sendiri hingga organisasi 

internasional. Interaksi serta aktifitas yang dilakukan oleh aktor-aktor ini menjadi 

awal bagaimana jaringan atau networks muncul.7 

Hal yang membuat jaringan atau networks, dalam koridor konsep milik 

Margareth Keck dan Kathryn Sikkink, unik adalah jaringan ini mengambil bentuk 

seperti organisasi yang memiliki pola komunikasi seperti pertukaran informasi 

dan pengetahuan di dalamnya. Jaringan juga dibentuk atas dasar kesukarelaan atau 

dilakukan dengan keyakinan dan keinginan sendiri tanpa paksaan, dan juga 

memiliki unsur timbal balik.8 Jaringan yang bekerja dengan melewati batas 

tradisional negara ini juga di antara aktornya untuk bersama berkomitmen bekerja 

membela dan memperjuangkan permasalahan atau yang dikenal sebagai advokasi. 

Secara singkat, jaringan advokasi transnasional selalu berpusat pada hubungan 

antar aktor bekerja sama di bawah nilai-nilai yang sudah dipahami dan disepakati 

bersama atau shared values dengan cara saling bertukar informasi, nilai, 

pandangan serta pengetahuan. 

Jaringan advokasi ini sering kali muncul ketika negara dan 

pemerintahannya malah muncul sebagai pihak yang mencelakai hak asasi 

                                                             
6 Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, “Activist beyond Borders: Advocacy Networks 
in International Politics”, hal 10 
7 Ibid.  
8 Ibid, hal 16. 
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masyarakatnya. Tak jarang ketika negara mrncelakai hingga menolak untuk 

mengakui hak asasi masyarakat, individu hingga organisasi domestik menjadi 

tidak memiliki akses dalam mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan masalah 

ini.9 Mencari bantuan melalui akses ke dunia internasional menjadi satu-satunya 

cara yang dapat ditempuh para aktor domestik tersebut sebagai tempat untuk 

menyampaikan masalah atau juga mendapatkan perlindungan.10 Keck dan Sikkink 

berargumen bahwa ketika jalan atau akses di antara negara dan pemerintah dengan 

aktor-aktor domestik tertutup, maka muncul sebuah pola yang bernama 

boomerang patterns dimana aktor domestik, baik organisasi non-pemerintah 

maupun individu, melewati atau melangkahi negaranya dan secara langsung 

mencari "teman" dari dunia internasional dalam usahanya untuk memberikan 

tekanan terhadap negaranya.11 Memiliki kontak atau akses ke dunia internasional 

dapat membuat permasalahan yang dibawa organisasi dometik tadi semakin 

terdengar, membuka celah dan kesempatan baru bagi permasalahan dan 

permasalahan tersebut yang pada akhirnya mendapatkan perhatian domestik. 

  

                                                             
9 Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, “Activist beyond Borders: Advocacy Networks 
in International Politics”, op.cit., 20. 
10 Ibid. 
11 Ibid,  hal 21-23. 
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Gambar 1. Boomerang Pattern 

 

Sumber: Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, “Activist beyond Borders: Advocacy 

Networks in International Politics” 

 

Aktor seperti organisasi non-pemerintah (NGOs), baik yang bersifat 

domestik maupun internasional, memiliki peran penting di dalam jaringan 

bagaimana organisasi ini berhubungan dan menciptakan koneksi. Keck dan 

Sikkink juga memasukkan beberapa aktor lain yang dapat berperan di dalam 

sebuah jaringan, yaitu: organisasi advokasi; gerakan sosial lokal; foundations; 

media; gereja, perserikatan pekerja; bagian dari organisasi antar pemerintah 

regional dan internasional; dan bagian dari pemerintahan.12 Di samping 

banyaknya aktor pendukung lainnya, organisasi non-pemerintah (NGOs) domestik 

dan internasional tetap berperan sebagai aktor utama di dalam jaringan karena 

kemampuan NGO untuk menginisiasi aksi pertama kali, seperti memperkenalkan 

ide-ide baru, menyediakan sejumlah informasi serta mampu memberi tekanan dan 

melakukan lobi terhadap aktor lainnya.13 

Jaringan advokasi sangat identik dengan kemampuannya dalam 

menciptakan strategi agar aktifitas serta informasi yang ada di dalamnya dapat di 

                                                             
12 Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, “Activist beyond Borders: Advocacy Networks 

in International Politics”, op.cit., hal 17. 
13 Ibid, hal 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

optimalkan penggunaannya. Pada umumnya, jaringan secara sistematis memiliki 

target tujuan atau aktor sasaran, seperti organisasi internasional dan pemerintah, 

dengan tujuan utama untuk mengubah perilaku target tersebut.14 

Aktor-aktor di dalam sebuah jaringan secara rutin berbagi nilai, informasi 

serta pengetahuan bersama kepada satu sama lain dan pergerakan informasi di 

antara aktor inilah memperlihatkan bagaimana eratnya koneksi di dalam sebuah 

jaringan Dalam memanfaatkan infromasi yang telah saling dibagi seperti ide, 

norma dan pemahaman, aktor di dalam jaringan membuat frame yang menjadi 

dasar dari gerakan jaringan tersebut.15 Permasalahan yang muncul ini nantinya 

ditujukan untuk menarik perhatian dan juga mendorong target untuk melakukan 

aksi konkrit. Setelah itu, aktivis juga akan memberikan tekanan terhadap target 

untuk mengadopsi kebijakan baru dengan melakukan monitoring. Melalui strategi 

tersebut, jaringan berkontribusi merubah persepsi dan pemahaman target yang 

nantinya berujung pada perubahan perilaku target. 

Jaringan yang sudah terbentuk ini, secara otomatis memiliki peran baik 

secara domestik maupun internasional karena jaringan berperan sebagai 

penghubung antar aktor satu sama lain. Hubungan yang terjalin ini membuat akses 

para aktor domestik terhadap dunia internasional bukan hanya semakin mudah. 

Pada dasarnya, menurut Keck dan Sikkink, jaringan bekerja menggunakan strategi 

yang bersifat persuasif, melibatkan sosialisasi serta memberika pengaruh, yang 

secara rincinya dijelaskan dalam empat strategi, yaitu: adanya information politics 

dimana alah satu kemampuan yang dimiliki sebuah jaringan adalah bagaimana 

                                                             
14 Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, “Activist beyond Borders: Advocacy Networks 

in International Politics”, op.cit., hal 36. 
15 Ibid, hal 25. 
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mereka memanfaatkan informasi yang dimiliki dengan cepat dan membagikannya 

ke tempat yang bisa terkena dampak setelah menerima informasi ini.16 Jaringan 

menyediakan informasi yang berupa fakta yang di dapat serta testimonies atau 

cerita dan pengakuan yang didapat dari siapapun yang hidupnya terkena dampak 

akan suatu permasalahan.17  

Jaringan juga menciptakan framing dengan memanfaatkan data dan 

infomasi tersebut untuk menentukan siapa yang berada di pihak “right” dan 

“wrong”.18 Aktifitas ini bertujuan untuk mempersuasi serta menstimulasi target 

dan audiens yang lebih luas. Framing harus bisa menunjukkan bahwa sebuah 

permasalahan terjadi bukan secara natural atau ada unsur ketidaksengajaan, 

memberikan gambaran yang jelas tentang pihak-pihak yang menjadi pihak 

“wrong” atau yang seharusnya bertanggung jawab dan juga memberikan solusi 

akan permasalahan tersebut. 

Lalu, pada symbolic politics menunjukkan bagaimana kemampuan 

jaringan dalam menyerukan simbol, seperti aksi dan narasi yang bisa fit atau 

sesuai dan dapat diterima oleh target. Cara ini juga menjadi bagian jaringan dalam 

melakukan usaha persuasi terhadap target dengan menciptakan kesadaran atau 

awareness akan permasalahan. Jaringan juga melakukan leverage politics dimana 

jaringan berusaha untuk memberikan pengaruh kepada aktor-aktor lain yang 

berkuasa atau powerful agar turut serta melakukan suatu aksi terhadap 

permasalahan yang diusung. Pada umumnya, tujuan sebuah jaringan adalah 

berupaya untuk membuat perubahan pada aktor target seperti merubah atau 

                                                             
16 Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, “Activist beyond Borders: Advocacy Networks 
in International Politics”, op.cit., hal 26-27. 
17 Ibid. 
18 Ibid, hal 28-29. 
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membuat kebijakan. Dalam mencapai perubahan ini, jaringan harus bisa menarik 

perhatian dan mempersuasi aktor lain yang lebih powerful agar mampu 

memberikan pengaruh.19 Leverage dibagi menjadi dua, yaitu melalui material 

leverage atau menghubungkan permasalahan dengan bentuk fisik yang berkaitan 

dengan uang atau barang. Lalu terdapat moral leverage dimana jaringan 

menggunakan strateginya untuk melakukan shaming dengan menunjukkan ke 

dunia internasional bagaimana posisi dan perilaku aktor target terhadap 

permasalahan.20  

Strategi yang terakhir adalah dengan melakukan accountability politics 

dimana jaringan berusaha meyakinkan pemerintahan negara atau aktor target 

lainnya untuk mengubah posisi mereka terhadap permasalahan. Secara tidak 

langsung, jaringan mampu membuat akuntabilitas pemerintahan menjadi 

dipertanyakan ketika jaringan dengan memanfaatkan informasinya mampu 

menunjukkan ketimpangan yang muncul. 

 

2.3. Operasionalisasi Konsep 

Dalam definisi konseptual yang menjelaskan tentang Transnational 

Advocacy Networks memiliki empat variabel yang kemudian akan 

dioperasionalisasikan ke dalam studi kasus penelitian penulis. 

 

2.3.1. Information Politics 

                                                             
19 Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, “Activist beyond Borders: Advocacy Networks 

in International Politics”, op.cit., hal 31-32. 
20 Ibid. 
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Dalam variabel ini akan fokus membahas bagaimana SOS Esclaves 

mengumpulkan fakta di lapangan atas praktik perbudakan Mauritania baik yang 

berasal dari penelitian, project maupun advokasi kasus hukum. SOS Esclaves juga 

mengumpulkan testimoni atau cerita dari sisi budak terkait perlakuan yang 

diterima budak saat hidup dalam perbudakan. Memanfaatkan informasi tersebut, 

SOS Esclaves selanjutnya akan membuat framing mengenai praktik perbudakan 

ini dengan menunjukkan siapa yang berdiri sebagai pihak “wrong” dan “right” 

. 

2.3.2. Symbolic Politics 

Variabel ini akan menganalisas bagaimana SOS Esclaves bersama jaringan 

memanfaatkan informasi dalam menyerukan simbol, seperti aksi dan narasi agar 

bisa sesuai dengan menggunakan keberhasilan kasus budak pertama kali yang 

berhasil mempidanakan majikan Yang dan Said di tahun 2011. 

 

2.3.3. Leverage Politics 

Dalam variabel ini akan membahas bagaimana kemampuan SOS Esclaves 

besama jaringannya berusaha mempengaruhi aktor-aktor lain yang lebih powerful. 

SOS Esclaves menggunakan moral leverage yaitu menggunakan shaming untuk 

menyorot perilaku pemerintah Mauritania kepada aktor powerful tersebut dengan 

membuat submission kepada badan PBB yaitu OHCHR yang bergerak di bidang 

hak asasi manusia. Material leverage pun juga dilakukan dengan menghubungkan 

perbudakan Mauritania dan pengabaian yang dilakukan pemerintah melanggar 

pasal perjanjian dari PBB yang sudah diratifikasi sebelumnya. 
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2.3.4. Accountability Politics 

Dalam variabel ini akan membahas bagaimana kemampuan SOS Esclaves 

besama jaringannya mengekspos ketimpangan antara perilaku dan testimoni yang 

diberikan pemerintah Mauritania, seperti ketimpangan hukum yang sudah dibuat 

yaitu Slavery Act 2007 dengan penegakan hukumnya. 

 

Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information 

Politics 

Fakta SOS Esclaves mengumpulkan 

fakta di lapangan yang berasal 

dari penelitian serta advokasi 

tentang buruknya implmentasi 

hukum Slavery Act 2007 ke 

dalam laporan tertulis. 

Testimoni SOS Esclaves mengumpulkan 

testimoni yang berisi 

penuturan dan kesaksian dari 

budak mengenai diskriminasi 

yang dialami. 

Framing SOS Esclaves memanfaatkan 

informasi dengan 

menempatkan pemerintah 
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Transnational 

Advocacy 

Networks 

Mauritania sebagai pihak 

“wrong” karena buruknya 

implementasi Slavery Act 

2007. 

Symbolic 

Politics 

Aksi SOS Esclaves dan jaringan 

berusaha melakukan advokasi 

hak kepada budak, melakukan 

usaha pendudukan hingga 

raising awareness terhadap 

pemerintah akan isu 

perbudakan. 

 Media SOS Esclaves melalui 

kerjasama ASI bekerja dengan 

CNN membuat dokumenter 

perbudakan Mauritania. 

Leverage 

Politics 

Moral SOS Esclaves menggunakan 

shaming untuk menyorot 

perilaku pemerintah 

Mauritania kepada OCHCR. 

Material SOS Esclaves menghubungkan 

perbudakan Mauritania dan 

buruknya implementasi 

Slavery Act 2007 sebagai 

bentuk pelanggaran pasal 
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perjanjian PBB perlindungan 

hak asasi manusia. 

Accountability 

Politics 

 SOS Esclaves berusaha 

menekan pemerintah 

Mauritania melalui UNHRC 

dengan menunjukkan 

ketimpangan yang muncul dari 

Slavery Act 2007 dengan 

penegakan hukumnya dan 

membuat pemerintah 

memegang janjinya dengan 

mengadopsi Feuille de Route 

pour la Lutte contre les 

Séquelles de l'Eslavage 

sebagai roadmap penghapusan 

perbudakan Mauritania. 
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Praktik perbudakan masih bisa ditemui di Mauritania, namun 

pemerintahnya enggan mengakui keberadaannya serta mengabaikan 

penegakan Slavery Act 2007. SOS Esclaves sebagai NGO yang bekerja 

membantu budak pun mengalami hambatan dari pemerintah. 

SOS Esclaves mencari bantuan internasional kepada organisasi ASI 

dan MRG. Jaringan aktor ini berusaha untuk menjangkau aktor yang 

lebih powerful lagi seperti badan PBB yaitu UNHRC. 

Accountability 

politics 

Leverage 

politics 

Information 

politics 

Symbolic 

politics 

Transnational Advocacy Networks 

Pemerintah Mauritania mengadopsi roadmap 

Feuille de Route pour la Lutte contre les 

Séquelles de l'Eslavage seperti rekomendasi 

yang diberikan Special Rapporteur. 

 Material 

 Moral 

 Fakta 

 Testimony 

 Framing 

 

 Aksi 

 Media 

2.4. Alur Pemikiran 
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2.5.  Argumen Utama 

Dari penjabaran mengenai konsep dan operasionalisasi konsep yang ada, 

penulis menarik argumen utama yang dapat dilihat sebelum melakukan penelitian 

yaitu SOS Esclaves beserta jaringan transnasionalnya muncul sebagai bentuk 

perlawanan akan perbudakan di Mauritania dan bekerja menggunakan strategi, 

seperti information politics atau memanfaatkan data dan informasi berupa fakta 

dan testimoni yang nantinya dibentuk dalam framing menentukan pemerintah 

Mauritania sebagai pihak yang bersalah dalam lemahnya penegakan hukum 

Slavery Act 2007. Lalu menciptakan narasi serta simbol tertentu menggunakan 

cerita suksesnya kasus hukum satu-satunya yang diajukan bersama SOS Esclaves. 

Dari strategi dan aktifitas inilah, SOS Esclaves beserta jaringannya mampu 

memainkan perannya sehingga dapat memberikan pengaruh kepada pemerintah 

Mauritania melalui badan PBB yaitu UNHRC untuk mengadopsi road map pada 

tahun 2014 yang direkomendasikan oleh Special Rapporteur UNHRC. 
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BAB III   

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang berjudul strategi advokasi SOS Esclaves pada 

penghapusan perbudakan di Mauritania pada tahun 2010-2014 ini berjenis 

deskriptif merupakan sebuah penelitian deskriptif dimana penelitian dengan sifat 

ini mencakup aktivitas yang berupaya untuk melukiskan atau menggambarkan 

sebuah fenomena baik yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi. Penelitian 

ini biasanya digunakan dalam menjawab pertanyaan apa dan bagaimana dalam 

rumusan masalah yang sudah ditentukan.1  

 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan pada cakupan sejauh mana dan seperti apa 

strategi advokasi SOS Esclaves pada penghapusan perbudakan di Mauritania pada 

tahun 2010-2014 ketika rekomendasi pertama untuk memberantas praktik 

perbudakan diajukan oleh Special Rapporteur hingga tahun 2014 dimana 

pemerintah Mauritania mengadopsi rekomendasi tersebut ke dalam road map. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif atau data yang 

mampu menunjukkan kualitas atau mutu dari suatu fenomena serta dinyatakan 

                                                           
1 Endi Haryono, “Pemanfaatan Data dalam Pembahasan”, dalam Menulis Skripsi: 

Panduan Untuk Mahasiswa Hubungan Internasional, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, 

hal 3. 
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dalam bentuk perkataan.2 Dalam pengumpulan data tersebut, penulis 

menggunakan studi kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data 

sekunder berupa buku, catatan, jurnal dan literatur. Penelitian ini berdasarkan 

pada studi kepustakaan yang didapatkan dari situs internet, situs berita online, 

buku, laporan atau report dari NGO, dokumen resmi UNHRC (Human Rights 

Documents) dan PBB serta jurnal dan tesis online.  

 

3.4. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa reduksi data dimana penulis 

akan membuang data yang tidak diperlukan untuk lebih menunjang dan 

menajamkan penelitian. Setelah itu, penulis akan melakukan teknik menyajikan 

data dengan menyusun dan memberikan analisis terhadap data yang sudah 

direduksi yang setelahnya penulis akan menarik kesimpulan sebagai hasil analisis 

berdasarkan data dan analisa yang sudah dilakukan. 

 

3.5. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, skripsi ini berisi 5 bab, dengan beberapa sub bab: 

1. BAB 1 (PENDAHULUAN) 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang mendasari urgensi 

penelitian, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, serta manfaat 

yang akan diharapkan akan dihasilkan oleh penelitian yang dilakukan. 

2. BAB 2 (KERANGKA PEMIKIRAN) 

                                                           
2 Saptopo B. Ilkodar, “Pemanfaatan Data dalam Pembahasan”, dalam Menulis Skripsi: 

Panduan Untuk Mahasiswa Hubungan Internasional, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, 

hal 42. 
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Pada bab ini berisikan konsep Transnational Advocacy Networks 

yang menjadi landasan dalam argumen utama strategi advokasi SOS 

Esclaves pada penghapusan perbudakan di Mauritania pada tahun 2010-

2014. 

3. BAB 3 (METODE PENELITIAN) 

Bab ini berisikan Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis 

Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Teknik Pengumpulan Data (yang di 

dalamnya berisi Batasan Kajian dan Batasan Waktu penelitian), Teknik 

Analisa Data dan Sistematika Penulisan.  

4. BAB 4 (GAMBARAN UMUM) 

Penulis akan membahas tentang gambaran umum dari penelitian 

yang dilakukan oleh penulis dimana berisi mengenai sejarah strategi 

advokasi SOS Esclaves pada penghapusan perbudakan di Mauritania pada 

tahun 2010-2014. 

5. BAB 5 (HASIL DAN PEMBAHASAN) 

Penulis akan melakukan deskripsi dan penerapan operasionalisasi 

konsep terkait dengan strategi advokasi SOS Esclaves pada penghapusan 

perbudakan di Mauritania pada tahun 2010-2014. 

6. BAB 6 (KESIMPULAN) 

Dalam bab ini, peneliti  akan memberikan pernyataan singkat dan 

tepat berdasarkan dengan fakta-fakta dan argument yang digunakan dalam 

penelitian. Serta berisi rekomendasi/saran yang dibuat berdasarkan hasil 

temuan penelitian. 
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BAB IV   

Gambaran Umum Perbudakan Mauritania, SOS Esclaves dan United 

Nations Human Rights Council 

 

4.1 Karakteristik Perbudakan Mauritania 

Menimbang dari kondisi dan letak geografisnya, Mauritania dapat 

dikatakan sebagai negara buffer yang terletak di persimpangan antara Arab World 

dibagian utara benua Afrika dengan bagian Afrika asli di sebelah selatan atau 

“Black Africa”.1 Sejak lama hal ini menyebabkan munculnya ambiguitas akan 

identitas nasional Mauritania yang terbagi atas identias Arab atau Afrika atau 

bahkan keduanya. Pada kenyataanya terkait masalah ras, etnis hingga status soisal, 

secara umum masyarakat Mauritania terbagi menjadi mereka yang 

mengidentifikasi dirinya sebagai “White Moors” dan mereka yang digolongkan 

dalam “Afro-Mauritanian” atau kelompok “Black African”.2 Praktik perbudakan 

yang diwariskan secara turun temurun menjadi faktor bagaimana terbaginya strata 

sosial masyarakat menjadi White Moors yang dikenal juga sebagai kelompok 

Beidan, Black Moors atau yang dikenal dengan Haratine serta kelompok 

“African” lainnya yang berisikan masyarakat yang notabene memiliki status 

sebagai budak maupun mereka yang sudah lepas dari perbudakan serta keturunan 

budak.3 Kelompok Haratine bekerja sebagai budak dibawah sistem kekeluargaan 

dan kekerabatan yang secara tidak langsung memunculkan pemikiran majikan 

                                                             
1 Zekeria Oulf Ahmed Salem, “Bare-foot activists: Transformation in the Haratine 

movement in Mauritania” dalam Ellis, Stephen, et.al, Movers and Shakers: Social 

Movements in Africa, hal. 157-158. 
2 Ibid. 
3 Joel Quirk, Unfinished Business: A Comparative Survey of Historical and 

Contemporary Slavery, hal 105. 
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bisa memiliki dan mengontrol hidup budak. Budak secara individual memiliki 

status sebagai properti atau milik sebuah keluarga dan dengan sifat ini budak 

sering sekali diwariskan kepada keluarga lainnya karena kelompok White Moors 

hidup dalam koloni.4 

Global Slavery Index 2013 memberikan estimasi penduduk yang hidup 

dibawah perbudakan sebanyak 140.000 hingga 160.000 dari jumlah populasi 

sebanyak 3,7 juta dan menjadikan Mauritania sebagai negara dengan jumlah rata-

rata tertinggi sekitar 20 persen dari populasi yang masih terjebak perbudakan.5 

Namun pada tahun 2014, Global Slavery Index menaikkan peringkat Mauritania 

sebagai negara dengan prevalensi populasi yang hidup dibawah perbudakan 

dengan kisaran sebanyak 155.600 orang dengan kerentanan individu terjebak 

perbudakan (vulnerability) mencapai 72 persen6 dan pada tahun ini pula UN 

Human Developmnet Index, memasukkan Mauritania pada peringkat 161 dari 187 

negara.  

Selama beberapa tahun, Global Slavery Index juga menggolongkan 

pemerintah Mauritania mengenai usahanya memberantas perbudakan ke dalam 

peringkat CC dengan sedikitnya respon yang diberikan pemerintah dan buruknya 

implementasi hukum yang ada.7 Mencari data pasti berapa banyak jumlah 

masyarakat yang menjadi korban praktik perbudakan menjadi tantangan tersendiri 

sebagai hasil pemerintah Mauritania yang terus menyangkal pernyataan bahwa 

perbudakan masih eksis yang menurutnya sudah dihapuskan secara legal. 

                                                             
4 Kevin Bales, New Slavery in the Global Economy, revised ed, Berkeley, University of 

California Press, 2011, hal 84. 
5 The Walk Free Foundation, “The Global Slavery Index 2013,” loc.cit 
6 The Walk Free Foundation, “The Global Slavery Index 2014,” loc.cit 
7 Ibid.  
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Dalam beberapa tahun terakhir, perbudakan Mauritania diatas kertas 

sebenarnya sudah dihapuskan sebanyak 3 kali, dimulai tahun 1905 dengan 

mengadopsi hukum Perancis untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan di 

negara koloni jajahannya. Penghapusan perbudakan juga sekali lagi digaungkan 

saat kemerdekaan Mauritania dari Perancis tahun 1961 dan juga berkesesuaian 

dengan prinsip Universal Declaration of Human Rights.8 Penghapusan yang 

terakhir terjadi pada tahun November 1981 sebagai respon terhadap tuntutan 

publik setelah ditemukannya kasus penjualan budak perempuan dan presiden pada 

saat itu mengeluarkan statement untuk menghapuskan perbudakan sekali lagi.9 

Perintah Presiden di tahun 1981 ini tidak serta merta dapat menghapus praktik 

perbudakan karena memiliki kekurangan seperti tidak adanya definisi pasti akan 

apa itu perbudakan dan praktik apa saja yang termasuk di dalamnya. 

Berlanjut pada tahun 2003 hingga 2007, kondisi politik Mauritania 

semakin memburuk dengan banyaknya kudeta yang terjadi untuk menggulingkan 

Presiden Ould Taya yang sudah menjabat 34 tahun.10 Setelah lengser, Mauritania 

akhirnya mengalami transisi ke arah yang lebih demokratis pada Maret 2007 

dengan terselenggaranya pemilihan umum pertama yang melibatkan banyak 

partai. Perubahan iklim politik ini membuka kesempatan untuk pembicaraan 

mengenai undang-undang penghapusan perbudakan untuk masuk lagi ke dalam 

diskusi pemerintah.11 Undang-undang yang akhirnya disahkan pada 9 Agusutus 

2007 ini merupakan hukum yang pertama kali sejak tahun 1981 yang akhirnya 

                                                             
8 UN Human Rights Council (UNHRC), “Report of the Special Rapporteur on 
contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara 

Shahinian, Addendum: Mission to Mauritania, 24 August 2010,” op.cit.,  hal 7. 
9 Ibid,  hal 8 
10 Joel Quirk, Unfinished Business: A Comparative Survey of Historical and 

Contemporary Slavery, op.cit., hal 106-107. 
11 Ibid. 
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memasukkan praktik perbudakan sebagai tindak kriminal yang akan memberikan 

sanksi kepada mereka yang dianggap bersalah.12 

Slavery Act 2007 ini bertujuan untuk mengkriminalisasi dan menghukum 

praktik perbudakan menjadi langkah yang penting dalam usaha penghapusan 

perbudakan dan didefinisikan sebagai titik balik Mauritania untuk menghapuskan 

segala praktik perbudakan, yang muncul sebagai sisa-sisa perbudakan di masa 

lalu, menuju ke keadaan masyarakat yang setara. 

Pada pasal 2 Slavery Act 2007 ini disebutkan bahwa “perbudakan adalah 

penggunaan akan kekuasaan atas kepemilikan terhadap satu atau beberapa orang. 

Budak merupakan individu, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun 

yang dibawah umur, yang kepadanya kekuasaan tersebut seperti sudah dijelaskan 

sebelumnya dilakukan” serta disebutkan pada pasal 3 bahwa “diskriminasi dalam 

bentuk apa pun terhadap terduga budak dilarang.”13 Pasal 4 juga menyebutkan 

bahwa “setiap orang yang mengurangi orang lain, atau seseorang yang berada di 

bawah asuhan atau tanggung jawab mereka, menjadi budak atau menghasut 

mereka agar kehilangan kebebasan atau martabat mereka dengan tujuan untuk 

memperbudak dapat dihukum selama lima (5) hingga sepuluh (10) tahun penjara 

dengan denda lima ratus ribu ouguiya (500.000 UM) hingga satu juta ouguiya 

(1.000.000 UM)” serta pada pasal 12 yang menyatakan bahwa “setiap wali, 

hakim, kepala distrik atau petugas kepolisian atau agen hukum yang gagal untuk 

menyelidiki tuduhan praktik perbudakan yang diajukan kepadanya dapat dihukum 

                                                             
12 Zekeria Oulf Ahmed Salem, “Bare-foot activists: Transformation in the Haratine 
movement in Mauritania”, op.cit. hal 174. 
13 Society for Threatened Peoples (STP), “Mauritania’s Culture Of Impunity For Slavery: 

Failures Of The Administrative, Police And Justice Systems, op.cit., hal 32-34. 
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oleh dua (2) sampai lima (5) tahun penjara dan denda dua seratus ribu ouguiya 

(200.000 UM) hingga lima ratus ribu ouguiya (500.000 UM).” 

Sebagai tindak lanjut implementasi Slavery Act 2007, pada tahun 2009 

pemerintah mendirikan badan yang bertugas untuk memberantas perbudakan dan 

sisa-sisanya dengan alokasi sekitar US$ 3,400 atau sekitar 1 juta Ouguiyas 

bernama Commission on Human Rights, Humanitarian Action and Relations with 

Civil Society. Tugas pertama komisi ini adalah menginisiasi Programme for the 

Eradication of Remnants of Slavery (PESE) yang berfokus pada mengidentifikasi 

budak maupun budak yang sudah melarikan diri dari perbudakan dan bertugas 

untuk menyediakan akses kepada budak seperti sumber air, pelayanan kesehatan 

dan pendidikan.14 

Pada Maret 2013, pemerintah mengganti PESE dengan The National 

Agency for the Fight against the Consequences of Slavery, for Reintegration and 

for the Fight against Poverty (Tadamoun) yang dirasa dapat memberikan 

pendekatan yang lebih holistik dan dapat mengatasi segala bentuk diskriminasi 

hingga kemiskinan.15 Tadamoun masih akan meneruskan program PESE seperti 

mengidentifikasi budak dan memberikan program serta mengimplmentasikannya 

untuk menghapuskan perbudakan, namun tugas Tadamoun ditambahkan untuk 

mengurangi kemiskinan. Tadamoun juga bertugas untuk menerima tuntutan 

hukum yang diajukan budak mengenai praktik perbudakan dan melanjutkan 

tuntutan tersebut hingga ke pengadilan. 

                                                             
14 UN Human Rights Council (UNHRC), “Report of the Special Rapporteur on 

contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara 

Shahinian, Addendum: Mission to Mauritania, 24 August 2010,” op.cit., hal 17 
15 UN Human Rights Council (UNHRC), “Report of the Special Rapporteur on 

contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara 

Shahinian, Addendum: Mission to Mauritania, 26 August 2014,” op.cit., hal 7 
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Di ranah internasional, Mauritania sudah meratifikasi konvensi dan 

perjanjian PBB mengenai perbudakan yaitu Slavery Convention tahun 1926 yang 

mengharuskan negara peratifikasi untuk menghapus penuh segala bentuk 

perbudakan termasuk praktik lain yang menyerupai perbudakan seperti kerja 

paksa, pekerja anak, debt bondage hingga pernikahan dini maupun pernikahan 

paksa. Mauritania juga sudah meratifikasi beberapa instrumen internasional yang 

berhubungan dengan hak asasi manusia meliputi International Covenant on Civil 

and Political Rights (ICCPR) dan  International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights (ICESCR) yang diratifikasi tahun 2004; Convention for the 

Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) pada 2001; Convention 

against Torture and Other Cruel Inhuman, Degrading Treatment or Punishment 

(CAT), Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Convention on the 

Elimination of Racial Discrimination (CERD) pada 1988.16 Namun meskipun 

Mauritania telah meratifikasi CEDAW dan ICCPR, pemerintah menyatakan 

bahwa mereka hanya akan patuh pada pasal dan aturan yang sesuai dengan 

tatanan hukum Syaria saja, seperti menghukum perempuan korban pemerkosaan 

dengan hukum perzinahan.17 

Faktor yang menyebabkan masih lekatnya praktik perbudakan adalah 

doktrin bahwa sebagai Muslim yang taat budak harus senantiasa patuh dan selalu 

melayani majikannya, jika meninggalkan rumah majikannya maka sama dengan 

                                                             
16 UN Human Rights Council (UNHRC), “Report of the Special Rapporteur on 

contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara 
Shahinian, Addendum: Mission to Mauritania, 24 August 2010,” op.cit., hal 8 
17 The Walk Free Foundation, “The Global Slavery Index 2013,” 

www.globalslaveryindex.org, loc.cit. 
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melakukan dosa.18 Dibawah interpretasi hukum Islam, budak tidak bisa secara 

bebas untuk menikah serta mempunyai hak milik atau hak waris akan barang 

maupun properti atas nama mereka. Budak juga tidak bisa memberikan testimoni 

atau kesaksian hukum di pengadilan. 

Usaha kolonial Perancis mengakhiri perbudakan tidak menghasilkan 

kesuksesan bagi Mauritania karena mereka hanya melarang perbudakan tanpa 

mengakhiri praktik tersebut.19 Kolonial Perancis menyatakan bahwa di semua 

koloninya praktik perbudakan sudah dilarang namun tetap mengakui bahwa ada 

strata sosial di Mauritania dimana keluarga dapat memiliki pelayan karena 

dibenarkan secara agama dan hukum islam. Kolonial Perancis memang telah 

menghapuskan praktik perbudakan di Afrika Barat sebanyak dua kali pada tahun 

1903 dan 1905 namun tetap memungkinkan praktik perbudakan domestik, salah 

satunya di Mauritania, tetap berlanjut. Hal ini menyebabkan pola serupa tetap 

tidak berubah sepanjang sejarah Mauritania yaitu pemerintah juga berusaha 

menghapuskan perbudakan pasca kolonial tetapi karena kurangnya kemauan 

politik untuk benar-benar menghapuskan perbudakan maka pemerintah tidak 

memiliki keseriusan untuk menegakkan hukum perbudakan 

 

4.2 Peran Non States Actor Dalam Advokasi Isu Penghapusan Perbudakan 

Mauritania 

Sebelum SOS Esclaves yang berjuang menghapuskan perbudakan 

terbentuk, terdapat gerakan sosial di masyarakat bernama El-Hor Movement yang 

                                                             
18 Kevin Bales, New Slavery in the Global Economy, revised ed, Berkeley, University of 
California Press, 2011, hal 84  
19 Alice Bullard, “From Colonization to Globalization”, dalam Cahiers d’études 

africaines, loc.cit.  
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berjuang melawan diskriminasi dan ketidakadilan di Mauritania. Gerakan sosial di 

Mauritania ini mengikuti tren berkembangnya new social movement dimana 

gerakan baru ini mendorong munculnya tuntutan baru diantaranya seperti isu anti 

perang, masalah lingkungan, hak-hak sipil serta gerakan feminisme.20 New social 

movements ini muncul sebagai hasil dari perubahan situasi dan kondisi baik sosial, 

ekonomi hingga politik pada masyarakat post-industrial21 dimana setelah Perang 

Dunia II masyarakat yang dari segi materialnya sudah terpenuhi mulai menuntut 

akan munculnya kebutuhan yang lain.22  

Tren ini juga diikuti oleh El-Hor Movement dimana El-Hor memiliki 

tujuan untuk melawan perbudakan serta berfokus melawan diskriminasi melalui 

pendidikan yang tidak pernah diterima oleh kelompok Haratine terutama bagi 

budak yang tinggal di daerah yang tidak terjamah.23 El-Hor Movement berhasil 

mengerahkan sejumlah protes sejak tahun 1974 dengan prestasi terbesarnya 

adalah presiden Mauritania saat itu mengeluarkan perintah presiden pada tahun 

1981 untuk secara legal menghapuskan perbudakan di Mauritania. El-Hor 

Movement menjadi gerakan untuk memperjuangkan tuntutannya yang tidak 

materialistik yaitu adanya penghapusan perbudakan dengan caranya menuntut 

pemerintah untuk menghapuskan kontradiksi di dalam hukum Islam yang 

berkaitan dengan status seseorang sebagai budak.  

                                                             
20 Simon I. Flynn, “New Social Movement Theory”, dalam Salem Press, Sociology 

Reference Guide: Theories of Social Movement, hal 90. 
21 Ibid, hal 89. 
22 Jacquelien van Stekelenburg & Bert Klandermans, “Social movement theory: Past, 

presence & prospects” dalam Ellis, Stephen, et.al, Movers and Shakers: Social 
Movements in Africa, hal 167 
23 Zekeria Oulf Ahmed Salem, “Bare-foot activists: Transformation in the Haratine 

movement in Mauritania”, op.cit., hal 170. 
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Sayangnya, semakin lama El-Hor Movement semakin bergeser 

orientasinya menjadi orientasi politik dibandingkan dengan tujuan awalnya 

sebagai gerakan anti perbudakan Mauritania dan SOS Esclaves muncul sebagai 

salah satu aktor yang memutar kembali arah gerakan anti perbudakan untuk 

beralih dari yang sarat akan politik menuju ke arah advokasi dan aktivisme. 

Boubacar Ould Messaoud, pendiri SOS Esclaves yang sempat menjadi founding 

member El-Hor Movement, meluncurkan gerakan anti perbudakan yang jauh 

berbeda dari gerakan tahun 1981 dengan mengusung bentuk sebagai organisasi 

non pemerintah atau NGO yang dirasa bisa lebih fleksibel dalam memperluas 

perjuangannya melawan perbudakan.24 Tujuan dibentuknya SOS Esclaves ini 

adalah untuk merangkul keturunan budak dan mantan majikan yang selanjutnya 

berusaha menempatkan masalah penghapusan perbudakan ini ke dalam agenda 

nasional. 

Sejak awal, SOS Esclaves ingin tindakannya berbeda dari El-Hor 

Movement yaitu dengan menyajikan fakta yang jelas mengenai kasus perbudakan 

di lapangan. SOS Esclaves berusaha untuk menghidupkan kembali isu perbudakan 

Haratine di mata publik dengan menyajikan laporan yang berisi kumpulan fakta 

seperti menyebutkan jumlah kasus hukum perbudakan serta bentuk diskriminasi 

baik yang siterima budak Haratine maupun aktivisnya. SOS Esclaves juga sering 

mengkritik bagaimana kurangnya tekad pemerintah untuk memberantas praktik 

perbudakan hingga menghukum para pelanggar sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Pada setiap laporan, SOS Esclaves juga selalu melengkapi laporannya 

                                                             
24 Zekeria Oulf Ahmed Salem, “Bare-foot activists: Transformation in the Haratine 

movement in Mauritania”, op.cit., hal 182-184. 
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dengan mengajukan rekomendasi solusi kepada pemerintah Mauritania dalam 

menghapuskan perbudakan.  

SOS Esclaves berupaya mengadvokasi atau memperjuangkan isu 

perbudakan ini dari segala lini bukan hanya kepada pemerintah untuk secara 

terbuka mengakui dan tidak meutupi bahwa perbudakan masih eksis namun juga 

kepada budak haratine sendiri dengan memberikan edukasi akan hak hidup 

mereka. SOS Esclaves berusaha memberikan edukasi terhadap budak maupun ex-

budak dengan pesan bahwa perbudakan itu melanggar hukum serta setiap orang 

berhak hidup bebas. Mereka juga ingin melawan diskriminasi dengan memberikan 

pengetahuan kepada budak haratine bawah kesalahan dalam interpretasi hukum 

islam yang menyatakan bahwa takdir budak adalah hidup untuk majikan 

merupakan hal yang harus dilawan. Dilihat dari aktivitasnya, SOS Esclaves dapat 

dikaegorikan sebagai advocacy NGO karena bergerak dan bekerja untuk membela 

serta mempromosikan isu tertentu, yaitu isu perbudakan, dan berusaha untuk 

mempengaruhi kebijakan sebuah aktor.25 SOS Esclaves juga memberikan bantuan 

kepada budak secara materil serta membantu mereka mencari pekerjaan baru 

hingga bantuan advokasi hukum dan konseling.26 SOS Esclaves membahas 

diskriminasi sosial yang menjadi permasalahan dasar dari perbudakan seperti 

menuntut agar budak dan mantan budak memiliki akses yang sama terhadap hak-

hak sipil seperti hak dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.  

Namun dalam perjalanannya, SOS Esclaves tidak serta merta selalu 

berhasil dalam melakukan advokasinya karena juga mendapatkan banyak 

                                                             
25 World Bank, “Working With NGOs” World Bank, “Working With NGOs,” 
http://documents.worldbank.org/curated/en/814581468739240860/pdf/multi-page.pdf  
26 Alternatives International Journal, “Let My People Go,” 

https://www.alterinter.org/?Let-My-People-Go  
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hambatan yang datang dari pemerintah, salah satunya seperti pemerintah melalui 

media yang dikuasainya sering menyiarkan berita kepada masyarakat Mauritania 

agar tidak berasosiasi dengan SOS Esclaves hingga pemerintah yang 

memenjarakan aktivis anti perbudakan.27 

Strategi lain yang digunakan SOS Esclaves adalah mencari dukungan 

internasional yang bisa memberikan SOS Esclaves dukungan hingga legitimasi. 

Salah satunya adalah ketika permintaan dari kalangan internasional akan alternatif 

laporan hak asasi manusia semakin naik menyebabkan informasi dan laporan dari 

SOS Esclaves menjadi diperlukan. Pada akhirnya SOS Esclaves dikenal dunia 

internasional karena selalu dikaitkan dengan advokasinya yang anti perbudakan.28 

Isu perbudakan merupakan isu strategis bagi dunia internasional karena 

perbudakan merupakan praktik yang melanggar hukum maupun perjanjian 

internasional. Dengan mengangkat isu perbudakan ke internasional juga menjadi 

langkah strategis SOS Esclaves dan jaringannya dalam berjuang melawan 

perbudakan dengan tuntutannya kepada pemerintah Mauritania untuk 

menghapuskan semua praktik beserta diskriminasi yang diterima melalui 

perombakan hukum serta memperbaiki implementasi Slavery Act 2007. SOS 

Esclaves dan jaringannya berusaha membawa isu ini ke dunia internasional yang 

notabene memiliki prinsip bahwa setiap manusia terlahir dan memiliki hak yang 

sama dan berusaha menantang pemerintah yang seharusnya hadir sebagai 

penyedia perlindungan bagi hak asasi ketika pemerintahnya sendiri bergerak 

sebagai pelanggar hak hidup masyarakat. 

                                                             
27 Alternatives International Journal, loc.cit. 
28 Zekeria Oulf Ahmed Salem, “Bare-foot activists: Transformation in the Haratine 

movement in Mauritania”, op.cit. hal 184. 
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Anti Slavery International (ASI) yang bekerja dalam isu perbudakan serta 

pelanggaran yang terkait dengan perbudakan dan mendasarkan pekerjaannya pada 

banyak treaty yang dihasilkan oleh PBB dalam melawan perbudakan.29 Bersama 

mitra lokal seperti SOS Esclaves, yang sebelumnya ASI sudah bekerja sama 

dengan El-Hor Movement sejak tahun 1981, membantu mengumpulkan informasi 

dan fakta di lapangan berkaitan dengan perbudakan. Jaringan ini bekerja sama 

menawarkan bantuan hukum kepada budak untuk menuntut majikannya dan 

berusaha membawa kasus hukum hingga pengadilan.30 Mereka bekerja untuk 

memberikan dukungan keuangan awal dan memberikan pelatihan pendidikan 

dasar serta skill untuk jangka panjang. 

Anti Slavery International juga bekerja dalam capacity building untuk 

melatih jaringan anggota SOS Esclaves agar nantinya dapat melakukan advokasi 

mandiri dengan mendukung dan membantu budak lain untuk keluar dari 

perbudakan. Anti Slavery International bekerja sama dengan SOS Esclaves untuk 

menyelidiki dan mengekspos kasus perbudakan saat ini; mengidentifikasi cara 

terbaik untuk menghentikan pelanggaran perbudakan dan juga memberikan 

pengaruh kepada pemangku kebijakan agar mengambil tindakan serta melakukan 

implementasi hukum.31 Dalam usaha untuk raising awareness terhadap isu 

perbudakan Mauritania, Anti Slavery International juga memberikan penghargaan 

dengan tujun untuk menarik perhatian. SOS Esclaves juga menerima penghargaan 

Anti Slavery Award tahun 2009.32 

                                                             
29  Anti Slavery International, What We Do: Mauritania, 

https://www.antislavery.org/what-we-do/mauritania/  
30 Anti Slavery International, What We Do: Mauritania, loc.cit. 
31 Ibid.  
32 Anti Slavery International, Awarded Exposing African Country 1-5 Slaves, 

https://www.antislavery.org/awarded-exposing-african-country-1-5-slaves/  
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SOS Escalves bekerja sama dengan Minority Rights Group International 

(MRG) merupakan organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang 

perlindungan hak masyarakat minoritas dan berupaya mempromosikan kerjasama. 

Aktivitas utama MRG didasarkan pada advokasi internasional, penjangkauan, 

melakukan pelatihan serta publikasi.33   

MRG bekerja sama dengan SOS Esclaves sejak tahun 2010 dan bekerja 

dalam banyak hal mengenai perbudakan di Mauritania seperti menyediakan jasa 

legal dengan mengumpulkan informasi di lapangan yang nantinya dijadikan 

strategi dalam membantu pengacara mengajukan tuntutan hukum. MRG juga 

berperan sebagai media publikasi memungkinkan praktik perbudakan yang 

dianggap tabu ini mendapatkan perhatian luas. Memanfaatkan legitimasi dan 

jangkauannya yang luas, MRG memungkinkan tersalurnya suara terutama 

masyarakat Haratine serta menjadikan isu perbudakan mendapat panggung 

internasional seperti PBB. MRG bersama ASI juga menyediakan pelatihan dan 

workshop capacity building kepada SOS Esclaves agar nantinya dapat melakukan 

advokasi sendiri.34 

Besarnya jangkauan ASI maupun MRG memungkinkan SOS Esclaves 

menjangkau dan bekerja sama dengan organisasi lokal lain melawan perbudakan 

Mauritania seperti IRA-Mauritania, AFCF and AMDH hingga bekerja sama 

dengan NGO di negara lain seperti UNPO dan SfTP.35 ASI juga memberikan 

dukungan kepada SOS Esclaves untuk mendirikan kantor cabang di banyak 

                                                             
33 Minority Rights Group International (MRG), Still Far From Freedom: The Struggle of 
Mauritania’s Haratine Women,” op.cit. hal 3. 
34 MRG, “Exposing A Slave Society,” http://minorityrights.org/2017/04/25/exposing-

slave-society/  
35 MRG, “Mauritania: Creating an environment to help eradicate slavery,” 

http://minorityrights.org/what-we-do/mauritania-creating-environment-help-eradicate-

slavery/  
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wilayah yang dianggap rentan akan perbudakan seperti Atar, Nema dan 

Bassikou.36 

Dalam usahanya melakukan advokasi isu perbudakan serta memberi 

takanan kepada pemerintah Mauritania agar dapat mengambil langkah akan isu 

ini, jaringan berusaha membawa isunya ke arena yang lebih besar lagi yaitu 

dengan menjangkau United Nations Human Rights Council (UNHRC). Badan ini 

merupakan entitas PBB yang bekerja di bidang hak asasi manusia untuk 

mempromosikan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang. UNHRC 

memberikan bantuan untuk mendukung penerapan standar hak asasi manusia 

internasional di lapangan serta membantu pemerintah, dalam memenuhi 

kewajiban mereka untuk mendukung individu mengklaim haknya. UNHRC juga 

bertugas membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia.37 

SOS Esclaves bersama jaringannya berupaya membawa isu perbudakan 

serta buruknya implementasi Slavery Act 2007 agar dapat didengar dan memicu 

aksi dari badan ini yang memiliki nilai dasar serta tugas utama untuk melindungi 

hak asasi manusia. SOS Esclaves berusaha membawa isu perbudakan ke banyak 

mekanisme UNHRC bekerja sama dengan ASI dan MRG sebagai organisasi 

dengan status resmi yang memungkinkan mereka mendapat akses untuk terlibat di 

dalam mekanisme UNHRC.  

Special Procedures of the Human Rights Council merupakan salah satu 

mekanisme yang berada dibawah UNHRC dengan tujuan membahas situasi hak 

asasi manusia di negara tertentu (country mandates) maupun masalah yang 

berdasarkan tema tertentu (thematic mandates). Fitur utama Special Procedures 

                                                             
36 MRG, “Mauritania: Creating an environment to help eradicate slavery,” loc.cit.  
37 OHCHR, Who We Are, https://www.ohchr/org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx  
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adalah kemampuannya dalam menanggapi dugaan pelanggaran hak asasi manusia 

yang terjadi di mana saja dan setiap saat, serta prosedur ini dapat diaktifkan 

bahkan ketika negara belum meratifikasi instrumen atau perjanjian yang 

berkaitan.38 Dalam tugasnya, Special Procedures mengharuskan pemegang 

mandatnya untuk memantau, melaporkan situasi hak asasi manusia dan memberi 

rekomendasi kepada negara dalam melindungi hak asasi masyarakatnya. Special 

Procedures juga menerima dan menganalisis informasi tentang situasi hak asasi 

manusia yang disediakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun non 

pemerintah ataupun dari dalam dan luar badan PBB.39 Special Procedures bisa 

melakukan kunjungan negara (country visit). 

Civil society memberikan dukungan besar untuk Special Procedures 

dengan berperan dalam memberikan informasi hingga membantu merumuskan 

kebijakan level nasional.40 Informasi yang diberikan berupa tuduhan atas 

pelanggaran hak asasi manusia, baik sebelum atau saat kunjungan berlangsung, 

dan memungkinkan pemegang mandat untuk mengangkat isu spesifik kepada 

pemerintah. Keistimewaan ini yang dipilih SOS Esclaves beserta jaringannya 

untuk berpartisipasi di dalam mekanisme UNHRC dengan memanfaatkan 

informasi dan data mengenai praktik perbudakan Mauritania yang dipunya untuk 

dijadikan pertimbangan badan ini ke dalam mekanismenya. 

Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes 

and consequences melakukan country visit pertama kali pada Oktober 2009 

bertujuan untuk melihat kondisi nyata perbudakan Mauritania dan memberikan 

                                                             
38 OHCHR, “Civil Society Handbook,” http://www.ohchr.org/civilsocietyhandbook/, hal 
107. 
39 OHCHR, “Civil Society Handbook,” op.cit., hal 109-110. 
40 Ibid, hal 116 
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penilaian akan kebijakan, hukum dan program yang sudah ditempuh pemerintah 

dalam penghapusan perbudakan.41 Dalam kunjungan ini, Special Rapporteur 

mempertemukan banyak perwakilan dari pemerintah, organisasi non pemerintah 

hingga budak agar mendapatkan data dan temuan. Special Rapporteur bertemu 

dengan 9 budak yang dipertemukan oleh SOS Esclaves lalu memberikan 

kesaksian bagaimana perlakuan yang mereka terima seperti hidup budak yang 

secara penuh dikontrol oleh majikannya.42 Special Rapporteur juga menyimpulkan 

bahwa perbudakan secara de facto masih ada dan lekat di kehidupan masyarakat 

terlepas dari hukum yang sudah dikeluarkan. Organisasi berperan penting bagi 

Special Rapporteur dalam memberikan informasi serta fakta dengan keterlibatan 

first-hand dalam kasus perbudakan seperti SOS Esclaves membantu budak 

mengajukan tuntutan. 

Special Rapporteur menemukan hambatan dalam penghapusan praktik 

perbudakan terutama pada pengimplementasian Slavery Act 2007. Tidak adanya 

kasus hukum yang diadili dibawah hukum ini menjadi perhatian utama karena 

sering dialihkan menjadi kasus tanah atau pekerjaan.43 Kurangnya bukti seseorang 

menjadi korban hingga tekanan kepada budak untuk tidak melanjutakn 

tuntutannya juga menjadi hambatan dalam penghapusan perbudakan. Special 

Rapporteur juga mendapat laporan bagaimana pihak berwenang menolak 

menerapkan Slavery Act 2007. 

                                                             
41 UN Human Rights Council (UNHRC), “Report of the Special Rapporteur on 

contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara 
Shahinian, Addendum: Mission to Mauritania, 24 August 2010,” op.cit., hal 2. 
42 Ibid, hal 5-8. 
43 Ibid. 
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Pada kunjungan ini memberikan 8 rekomendasi Slavery Act 2007 serta 

penegakannya dan mendorong pemerintah untuk menimbang rekomendasi, 

yaitu:44 

1. Memperkenalkan hukum yang mengatur diskriminasi serta perbudakan 

yang berdasarkan kasta; 

2. Memberikan definisi yang lebih mendalam tentang perbudakan dan juga 

memasukkan praktik-praktik lain yang berkaitan dengan perbudakan ke 

dalam definisi; 

3.  Diharapkan dapat menyediakan bantuan serta kompensasi kepada korban; 

4. Memperkenalkan cara hukum yang bisa ditempuh bagi korban 

perbudakan; 

5. Membuat mekanisme independen yang akan menangani investigasi kasus 

perbudakan; 

6. Membentuk komite yang terdiri dari banyak stake-holder dalam 

melakukan upaya monitoring akan pengimplementasian; 

7. Memasukkan program lain yang mengatur rehabilitasi para korban; 

8. Memasukkan langkah untuk mendukung para budak dan ex-budak dari 

segi finansial serta dukungan dalam mencari keadilan. 

Pentingnya menjalankan dan memperbarui strategi awareness raising 

sebagai langkah penting dalam merubah mentalitas masyarakat akan perbudakan. 

harus adanya kampanye di level nasional yang berfokus pada pelarangan dan 

kriminalisasi perbudakan yang diharapkan dapat mengedukasi budak. 

 

                                                             
44 UN Human Rights Council (UNHRC), “Report of the Special Rapporteur on 

contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara 

Shahinian, Addendum: Mission to Mauritania, 24 August 2010,” op.cit., hal 21-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Gambar 2. Tabel jejaring SOS Esclaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalam tabel ini, penulis berusaha menunjukkan secara singkat bagaimana 

SOS Esclaves ketika mendapat hambatan untuk menaikkan isu perbudakan serta 

melakukan advokasi kepada pemerintah Mauritania dan melangkahi batas 

negaranya untuk membuat jejaring setelah membuat kontak dengan aktor 

internasional yaitu organisasi Anti Slavery International (ASI) dan Minority 

Rights Group International (MRG). Setelah jaringan ini melakukan upaya 

advokasi kepada pemerintah namun masih tetap saja mendapat hambatan, jaringan 

akhirnya berusaha menjangkau United Nations Human Rights Council UNHRC 

sebagai strategi lainnya dalam menggandeng aktor yang lebih kuat. Jaringan yang 

dibentuk  bersama badan PBB ini diharapkan dapat membawa tekanan dan 

pengaruh kepada pemerintah Mauritania agar melakukan aksi dalam penghapusan 

perbudakan. 

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX 

Pemerintah  

Mauritania 

SOS Esclaves 

Mekanisme United 

Nations Human Rights 

Council (UNHRC) 

Anti Slavery 

International (ASI) dan 

Minority Rights Group 

International (MRG) 
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BAB V  

STRATEGI ADVOKASI SOS ESCLAVES PADA PENGHAPUSAN 

PERBUDAKAN MAURITANIA TAHUN 2010-2014 

 

5.1. Information Politics 

Informasi merupakan salah satu hal fundamental dalam berjalannya sebuah 

jaringan karena jaringan memiliki fungsi unik dimana mereka bisa menyediakan 

sumber alternatif fakta, data serta testimoni yang belum tersedia bagi publik. SOS 

Esclaves bersama jaringannya memiliki strategi untuk menghimpun serta 

memanfaatkan informasi ini sebagai upayanya melakukan advokasi akan isu 

penghapusan perbudakan Mauritania. 

 

5.1.1 Fakta 

Dalam laporan berjudul “Mauritania’s Culture of Impunity For Slavery: 

Failrues of the administrative, Police and Justice Systems” ini dihimpun 

berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan SOS Esclaves. Dalam laporan ini, 

jaringan berusaha menunjukkan adanya kegagalan sistem hukum yang dilakukan 

pemerintah Mauritania serta pihak berwenang seperti kepolisian dalam menangani 

26 kasus hukum yang diajukan budak sehubungan dengan praktik perbudakan.  

Jairngan berusaha menunjukkan bagaiamana buruknya implementasi  

hukum perbudakan ke dalam beberapa contoh, seperti kasus tuntutan di Oktober 

2010 ketika seorang budak dibantu oleh SOS Esclaves mengajukan tuntutan 

terhadap majikanya, namun dalam proses investigasi majikan memberikan klaim 

bertentangan bahwa kasus tersebut merupakan konflik pekerjaan biasa. Kasus ini 
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ditutup polisi tanpa keterangan lebih lanjut terlepas dari kenyataan bahwa 

keluarga majikan ini memiliki banyak budak.1 Aktivis SOS Esclaves juga terlibat 

dalam kasus lain dengan membantu budak bernama Selama dan Maimouna yang 

dalam laporan ini menjabarkan bahwa kasus berhenti ketika pihak berwenang 

memberikan sejumlah uang dan kasus ini tidak pernah lagi berlanjut hingga ke 

pengadilan.2  Menurut fakta yang ditemukan oleh jaringan, kasus hukum 

perbudakan Mauritania sering diselesaikan dengan mekanisme “dibawah meja” 

atau dengan memberikan kompensasi agar budak tidak meneruskan tuntutannya. 

SOS Esclaves juga menemukan fakta kepolisian maupun hakim yang 

menolak atau menutup kasus hukum tanpa investigasi yang memadai. SOS 

Esclaves melaporkan kasus budak bernama Hanna yang berlanjut dengan 

dipanggilnya Hanna dan juga majikannya untuk memberikan kesaksian namun 

kesaksian tersebut dirasa berat sebelah.3 Terdapat pula kasus Moima, Houeija dan 

Salka pada Maret 2011 yang dilaporkan atas kerja sama SOS Esclaves, IRA dan 

AFCF. Jaksa penuntut mendakwa enam orang dan merujuk kasus ini ke 

pengadilan pidana Nouakchott. Menurut laporan SOS Esclaves, persidangan 

diadakan hanya tiga hari dengan putusan membebaskan semua terdakwa dengan 

alasan tidak cukup bukti.  

Jaringan dalam usahanya menghapuskan perbudakan memberi perlawanan 

akan praktik yang dilakukan pemerintah yang notabene berasal dari masyarakat 

Beidan dengan memberi gambaran mengenai fakta perbudakan kepada publik 

luas. Jaringan berusaha menunjukkan ketimpangan dan diskriminasi yang diterima 

                                                             
1 Society for Threatened Peoples (STP), “Mauritania’s Culture Of Impunity For Slavery: 
Failures Of The Administrative, Police And Justice Systems, op.cit., hal 11. 
2 Ibid, hal 12. 
3 Ibid, hal 14. 
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di depan hukum seperti inkonsistensi pernyataan yang justru tidak diinvestigasi 

lebih lanjut, putusan pengadilan yang disampaikan tanpa adanya kehadiran pihak 

lain selain keluarga majikan maupun minimnya usaha pihak berwenang 

melakukan interogasi atau mengumpulkan kesaksian lebih lanjut. Strategi awal 

bagi jaringan dalam menarik perhatian publik terhadap isu perbudakan ini 

dilakukan dengan menujukkan fakta yang dihimpun di dalam laporan bahwa 

sebagai pihak yang seharusnya memberikan akses hukum kepada budak dan 

tuntutannya justru malah melukai praktik serta implementasi hukum Slavery Act 

2007 itu sendiri. Fakta yang kemudian dikumpulkan oleh jaringan dalam bentuk 

laporan ini juga nantinya bisa dijadikan sumber atau acuan yang kredibel bagi 

publik karena fakta yang diberikan jaringan merupakan fakta first hand atau yang 

langsung di dapat setelah melakukan penelitian hingga pengajuan tuntutan hukum 

secara langsung. 

Dalam usaha lain untuk menghimpun fakta dan informasi, aktor domestik 

juga melakukan jangkauan terhadap aktor lain yang berada di luar batas negaranya 

dengan sasaran adalah aktor yang sama-sama mengusung ide dan nilai yang sama 

dengan SOS Esclaves. Hal ini juga dilakukan SOS Esclaves untuk menjangkau 

organisasi internasional Minority Rights Group International (MRG), yang 

memiliki visi mengadvokasi isu hak asasi masyarakat minoritas, setelah 

melakukan jangkauan melalui partner internasional utama SOS Esclaves yaitu 

Anti Slavery International (ASI). Dari semua tuntutan hukum yang ada, hanya 

terdapat satu kasus sukses dengan dibantu oleh SOS Escalves bersama ASI dan 

MRG. Pada November 2011, penuntutan pertama yang berhasil menyatakan 
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majikan bersalah karena memperbudak dua budak Said dan Yarg.4 Majikan 

dijatuhi hukuman dua tahun penjara, meskipun berdasarkan Slavery Act 2007 

lamanya masa kurungan dimulai dari 5 hingga 10 tahun. Namun hanya berselang 

4 bulan dari keputusan, Mahkamah Agung justru membebaskan majikan tanpa 

membayar kompensasi secara penuh. 

Usaha penuntutan ini menunjukkan bagaimana aktivitas penjangkauan 

dilakukan SOS Esclaves kepada aktor internasional dengan ide dan nilai yang 

sama dapat menghasilkan hasil memuaskan. Melalui jaringan, akses SOS 

Esclaves terhadap fora internasional baik kepada sesama organisasi maupun 

sumber lain seperti awal kerja sama antara SOS Esclaves dengan MRG yang 

tercipta setelah menjadi partner ASI yang juga tidak asing dengan kerja MRG. Hal 

ini menunjukkan bagaimana aktivitas menjangkau dunia internasional dapat 

menciptakan jaringan baru dan akses yang lebih luas dengan didasarkan pada nilai 

dan ide yang sama. 

Hasil lain dari besarnya akses SOS Esclaves kepada dunia internasional 

karena aktor internasional memungkinkan aktor domestik bisa mendapatkan 

sumber yang sebelumnya tidak bisa diakses. Aktor domestik, terlebih yang berada 

negara dunia ketiga, bisa menikmati akses yang dibawa dari dunia internasional 

baik berupa informasi maupun dalam bentuk material lain seperti aliran uang 

funding.5 MRG memungkinkan penuntutan hingga ke pengadilan dapat diteruskan 

setelah mendapatkan funding dari United Naions Trust Fund (UNTF) yang 

                                                             
4 MRG, “Enforcing Mauritania’s Anti-Slavery Legislation: The Continued Failure of the 

Justice System to Prevent, Protect and Punish,” hal 13.  
5 Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, op.cit., hal 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

setelahnya digunakan untuk membantu SOS Esclaves menyewa pengacara 

profesional dalam menyelesaikan tuntutan hukum Said dan Yarg sebelumnya. 

Dalam laporan lain yang ditulis oleh SOS Escalves berjudul “Still Far 

From Freedom: The Struggle of Mauritania’s Haratine Women” merupakan hasil 

wawancara dengan fokus pada diskriminasi masyarakat Haratine. Penelitian ini 

menjadi strategi jaringan mengumpulkan fakta yang lebih dalam akan perbudakan 

untuk menarik perhatian publik terhadap isu ini. SOS Esclaves menemukan 

bahwa Haratine diharuskan melakukan pekerjaan domestik selama berjam-jam 

dan tanpa upah.6 Jaringan berusaha menggambarkan bagaimana diskriminasi ini 

berujung kepada akses budak Haratine menjadi terbatas karena tidak bisa 

menerima pendidikan yang membuat kemampuan bertahan hidup di luar 

lingkungan perbudakan terbatas. 

Pemerkosaan menjadi salah satu karakteristik yang memungkinkan 

majikan mengontrol budak dan setiap anak yang dihasilkan dari hubungan ini 

secara langsung menjadi milik majikan.7 SOS Esclaves menemukan hanya satu 

dari lima wanita tidak mengalami pelecehan seksual tetapi tiga dari lima wanita 

budak Haratine sedang mengandung anak majikan.8 Majikan juga tidak segan 

memisahkan ibu dari anak-anak dan sering digunakan sebagai kontrol untuk 

memperkuat ketergantungan kepada majikan. 

SOS Esclaves menemukan fakta bagaimana adanya diskriminasi 

masyarakat Haratine berkaitan dengan identitas diri yang merupakan hal esensial 

                                                             
6 Minority Rights Group International (MRG), Still Far From Freedom: The Struggle of 
Mauritania’s Haratine Women,” op.cit., hal 5. 
7 Ibid. hal 10-11. 
8 Ibid. 
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namun budak tidak memilikinya.9 Hal ini sering disebabkan karena pernikahan 

yang tidak diregistrasikan, anak yang lahir diluar pernikahan sah hingga budak 

yang tidak kenal keluarga asli. Kurangnya dokumentasi menimbulkan masalah 

serius sebagai contoh sensus penduduk tahun 2011 membuat masyarakat Haratine 

dan Afro-Mauritanian tersingkir dari sensus karena diharuskannya setiap individu 

untuk memiliki identitas diri. Tidak dimilikinya dokumen identitas diri dan status 

kewarganegaraan membuat Haratine tidak memiliki akses pendidikan tetapi juga 

hak mengikuti pemilihan umum dan bekerja di sektor formal.  

Persyaratan pembuatan identitas diri serta akses pelayanan publik sering 

mengganjal. Berdasarkan faka dan data yang dirujuk dari Manifesto Haratine 

menunjukkan bahwa Haratine mewakili 85 persen dari total populasi buta huruf.10 

Kurangnya pendidikan formal merupakan hambatan bagi mereka untuk memiliki 

pekerjaan formal yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan. SOS 

Esclaves juga menemukan fakta bahwa lebih dari 90 persen pekerja kasar baik 

buruh pelabuhan, pekerja rumah tangga hingga pekerja yang tidak terampil dan 

tidak bergaji.11 Fakta-fakta ini yang berusaha ditonjolkan oleh jaringan untuk 

menunjukkan bagaimana diskriminasi yang diterima oleh budak Haratine menjadi 

bukti bahwa perbudakan masih eksis di Mauritania yang muncul dalam berbagai 

bentuk perlakuan. 

Jaringan bekerja dan berfungsi dengan baik karena mereka mengusung 

serta terikat oleh nilai dan ide yang sama dimana SOS Esclaves, ASI bersama 

MRG sama-sama memiliki ide serta visi untuk mengumpulkan informasi dan data 

                                                             
9 Minority Rights Group International (MRG), Still Far From Freedom: The Struggle of 
Mauritania’s Haratine Women,” op.cit., hal 13. 
10 Ibid, hal 16. 
11 Ibid, hal 17. 
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di lapangan yang nantinya akan mengekspos informasi mengenai perbudakan 

Mauritania ke publik. Hal ini menjadikan fakta dan informasi bagi sebuah 

jaringan advokasi menjadi penting karena jaringan berusaha untuk mendorong 

terjadinya sebuah perubahan dengan cara melaporkan fakta 

 

5.1.2 Testimony 

Untuk lebih menarik perhatian publik akan isu perbudakan ini, jaringan 

juga berfungsi sebagai aktor yang menyediakan sumber alternatif lain dengan 

strateginya menyediakan testimoni atau cerita dan penuturan yang didapat dari 

mereka yang hidupnya terkena imbas langsung akan perbudakan. Testimoni 

dalam jaringan dijadikan sebagai alat yang bisa mendekatkan sisi emosional 

publik terhadap informasi karena tujuan dari mengumpulkan fakta adalah untuk 

menarik perhatian publik. Laporan yang dihimpun oleh SOS Eclaves sebelumnya, 

di dalamnya juga berisikan testimoni atau kesaksian dari para budak baik yang 

masih hidup dibawah lingkaran perbudakan maupun yang sudah melarikan diri 

dan menggambarkan kondisi hidup mereka yang sengsara karena mendapat 

kontrol majikan:12 

“I lived as a slave for much of my youth. It’s a bad situation, because the 

masters use you. You have no point of view, so you do everything without 

thinking, as long as it is the will of the master … Also, they told us it was part of 

the religion … How could you fight it, where to start? … You feel totally 

powerless.” 

                                                             
12 Minority Rights Group International (MRG), Still Far From Freedom: The Struggle of 

Mauritania’s Haratine Women,” op.cit., hal 9-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Sebagian besar budak Haratine yang menjadi sumber wawancara pun juga 

memberikan testimoni yang sama tentang bagaimana mereka menjadi budak 

hanya karena orang tua dan keturunan mereka serta bagaimana majikan 

memaksakan ide bahwa mereka diciptakan untuk hidup sebagai budak. Narasi 

seperti ini yang ingin dibangun dan dipilih jaringan dalam strateginya untuk lebih 

menarik perhatian publik sebagai pendukung informasi bagaimana penuturan 

hidup budak yang tidak diperkenalkan akan hak hidupnya ini tetapi masih terus 

menerima perlakuan diskriminasi di semua lini, baik ranah domestik hingga ranah 

hukum, hanya karena statusnya terlahir sebagai budak. Testimoni menjadi unsur 

unik dalam pemanfaatan fakta karena tanpa penggunaan testimoni fakta yang 

bersifat teknis tidak terlalu bisa menyentuh sisi emosional publik. 

Beberapa budak yang menjadi narasumber wawancara dan penelitian ini 

juga menyatakan bahwa mereka: “We are considered sub-human… There are still 

a lot of people who are slaves, and this is seen as normal by the decision 

makers.”13 Testimoni seperti ini di sisi lain juga berfungsi sebagai alat untuk 

mendramatisir isu perbudakan. Pemilihan kata dan testimoni seperti sub-human 

juga dimasukkan sebagai strategi SOS Esclaves sebagai bentuk dramatisasi situasi 

dan kondisi korban sebagai pendukung dari fakta karena tujuan jaringan adalah 

untuk mendapatkan perhatian publik dengan mendekatkan isu kepada publik 

dengan memperlihatkan bahwa perbudakan hingga buruknya implementasi hukum 

perbudakan, sebagai salah satu bentuk diskriminasi yang diterima budak Haratine, 

ini masih eksis 

 

                                                             
13 Minority Rights Group International (MRG), Still Far From Freedom: The Struggle of 

Mauritania’s Haratine Women,” op.cit., hal 22. 
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5.1.3 Framing 

Setelah menjelaskan fakta dan testimoni, jaringan juga harus membuat 

framing isu perbudakan ini dengan menyertakan pesan yang jelas agar nantinya 

bisa menunjang aktivitas dan strategi jaringan dalam menarik perhatian publik 

lebih besar lagi. Dalam hal ini pesan yang ingin disampaikan SOS Esclaves adalah 

mereka ingin membuktikan serta mengubah pandangan publik bahwa praktik 

perbudakan di Mauritania masih eksis dan nyata ada di kehidupan sehari-hari 

masyarakatnya namun keadaan tersebut justru tidak diakui oleh pemerintah 

Mauritania secara terang-terangan. Penolakan akan adanya praktik perbudakan ini 

berujung pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan hukum yang diterima 

masyarakat budak Haratine yang menjadi hasil enggannya pemerintah Mauritania 

menegakkan dan mengimplementasikan hukum penghapusan perbudakan Slavery 

Act 2007 dengan baik. 

Sejarah Mauritania sebagian besar ditandai oleh perbudakan berdasarkan 

kasta dari Haratine yaitu masyarakat yang komposisinya berisi budak mantan 

budak, dan keturunan budak yang hidup dalam sistem masyarakat yang 

didominasi oleh masyarakat Beidan. Meskipun Beidan dan Haratin memiliki latar 

belakang etnis yang sama, mereka tetap terbagi di ke dalam kasta keturunan budak 

yang hidupnya tetap berada di bawah kontrol dan dominasi Beidan yang secara 

historis merupakan masyarakat pemilik budak.14 Beidan yang mementingkan 

hierarki serta status sosial menjadikan diri mereka merasa lebih unggul dalam 

segala hal dan memiliki hak dan kontrol atas hidup orang lain. 

                                                             
14 Shannon Garcia dan Samantha Macbeth. "A Roadmap To Where? The Haratin and the 

Mauritanian Roadmap to Combat the Aftermath of Slavery," op.cit., hal 10-11. 
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Mauritania adalah salah satu negara terakhir di mana orang masih 

dilahirkan sebagai budak dan secara harfiah dimiliki oleh tuan mereka, 

menghadapi diskriminasi seumur hidup seperti melakukan kerja tanpa upah. 

Mereka dapat dibeli dan dijual, diberikan sebagai hadiah dan sepenuhnya berada 

dibawah kontrol majikan mereka. Kedekatannya dengan perbudakan sejak lama 

membuat situasi di Mauritania sangat tahan terhadap perubahan karena tidak 

pernah hilang atau muncul kembali dalam bentuk baru, perbudakan ini sangat 

diterima di kehidupan masyarakatnya dan tidak dipandang sebagai penyimpangan 

atau bahkan problematik. Kasta sosial Mauritania berkembang dari sistem yang 

memungkinkan masyarakat dari kasta dominan untuk mempertahankan hak 

kepemilikan atas budak dan keturunan mereka. Budak secara otomatis dihadapkan 

pada sistem hukum dan tata masyarakat yang menolak mengakui perbudakan.15  

Enggannya melakukan investigasi kasus perbudakan terhadap sesama 

Beidan dengan berbagai alasan menunjukkan bagaimana Beidan berusaha 

mempertahankan status quo sebagai kasta yang paling tinggi dengan pemahaman 

dapat memiliki serta menguasai hak hidup budak. Sebagian besar klaim yang 

diajukan oleh budak dan mantan budak tidak pernah didengar oleh pengadilan. 

Hal ini menegaskan bagaimana Beidan yang mendominasi seluruh sektor di 

Mauritania, tidak terkecuali sektor hukum, menjadikan budak tidak dianggap 

sebagai warga negara yang secara sistematis tidak memiliki hak di depan hukum. 

Budak juga tidak memiliki identitas diri yang bisa memungkinkan mereka tidak 

hanya menemukan pekerjaan dan mengakses pendidikan, namun tuntutan hukum 

                                                             
15 Shannon Garcia dan Samantha Macbeth. "A Roadmap To Where? The Haratin and the 

Mauritanian Roadmap to Combat the Aftermath of Slavery," op.cit., hal 11. 
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yang mereka ajukan selalu dipenuhi dengan penundaan dan penolakan dari pihak 

berwenang. 

Perbudakan menjadi satu hal yang bahkan dianggap wajar dan sudah 

mengakar pada hidup serta kebudayaan masyarakat Mauritania. Praktek ini sudah 

dilakukan secara generasi ke generasi hingga berakar kuat pada sistem sosial 

masyarakat Mauritania dan menciptakan adanya kesenjangan dalam sistem kasta. 

Di sisi lain, pemuka agama yang mengambil interpretasi dari hukum agama juga 

membenarkan adanya praktek perbudakan ini dengan mengatakan bahwa sudah 

menjadi tugas budak untuk melayani pemilik atau majikannya.16 Strata sosial 

masyarakat Mauritania mempermudah kelompok masyarakat yang lebih dominan 

untuk memiliki “hak milik” akan hidup budak serta turunannya. Praktik ini 

mengakar kuat ketika pemuka agama, ketua masyarakat hingga pemerintah juga 

melegitimasi bahwa perbudakan merupakan tribute terhadap agama dan sudah 

sesuai hukum islam. Namun keabsahan interpretasi ini masih diperdebatkan 

hingga sekarang dimana pemerintah Mauritania berdalih bahwa dalam hukum 

agama perbudakan bertujuan untuk mempertobatkan musuh yang setelahnya harus 

dibebaskan.17 Hal ini justru didukung oleh ulama serta tokoh agama yang juga 

menolak mengakui perbudakan masih eksis di Mauritania dengan menunjukkan 

bahwa semua masyarakatnya, tidak terkecuali para budak Haratine, bukan musuh 

yang harus diperbudak karena sama-sama memeluk islam. 

Budak terikat pada tuannya oleh tradisi, kebutuhan ekonomi dan kesalahan 

interpretasi tentang hukum agama, salah satu contoh menonjol adalah melalui 

                                                             
16 Shannon Garcia dan Samantha Macbeth. "A Roadmap To Where? The Haratin and the 

Mauritanian Roadmap to Combat the Aftermath of Slavery," op.cit., hal 12. 
17 E. Ann McDougall, “Living the Legacy of Slavery  

, dalam Cahiers d’études africaines, 

http://journals.openedition.org/etudesafricaines/15068 
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mukhtasar atau buku pedoman hukum Islam.18 Menurut ajarannya, seorang budak 

tidak dapat menikah tanpa izin tuannya, juga tidak memiliki hak untuk anak-

anaknya dan menjadikan budak tidak diperbolehkan mewarisi properti atau 

memberikan kesaksian di pengadilan. Banyak budak Mauritania terisolasi oleh 

buta huruf, kemiskinan, dan kondisi geografis yang menghambatnya mendapatkan 

akses terhadap kehidupan diluar praktik perbudakan ini. Pemuka agama 

menafsirkan kembali hukum agama untuk menjustifikasi perbudakan yang setelah 

dibenarkan oleh salah interpretasi hukum ini membuat budaya dan struktur sosial 

Mauritania menjadi sangat terikat dengan perbudakan. 

Populasi di Mauritania terdiri dari beragam etnik serta kelompok, namun 

Beidan, atau yang lebih dikenal dengan White Moors, merupakan kelompok yang 

mendominasi pemerintahan, militer dan hukum negara, sektor ekonomi, 

kepemilikan lahan serta sumber daya lainnya. Sedangkan di sisi lain kelompok 

lain yang dikenal sebagai Haratine atau Black Moors, di dominasi oleh keturunan 

budak yang sampai hari ini hidupnya bukan hanya masih berada di bawah kontrol 

majikan Beidan, ataupun diperlakukan sebagai properti milik majikan, namun 

juga tidak diakuinya identitas nasional masyarakat Haratine, baik yang masih 

menjadi budak maupun mereka yang sudah bebas.19 Konsep serta pemahaman 

bahwa budak dapat diwariskan selalu ditemukan dalam praktik perbudakan 

Mauritania yang bersifat descent-based slavery atau perbudakan yang di dapaet 

secara turun temurun. Praktik ini secara otomatis terjadi ketika seorang anak lahir 

dari ibu yang merupakan budak, maka dengan pasti anak tersebut akan mewarisi 

status sebagai budak pula. 

                                                             
18 Alexis Okeowo, loc.cit 
19 Ibid. 
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Upaya pemerintah Mauritania untuk melakukan kampanye penghapusan 

perbudakan sangat kontras dengan kurangnya implementasi hukum perbudakan 

termasuk untuk menyelidiki, menangkap dan menuntut para pemilik budak. Pihak 

berwenang seharusnya berfokus pada penyelidikan dan penuntutan kasus 

perbudakan yang tepat namun keengganan untuk menegakkan hukum perbudakan 

serta memfasilitasi implementasinya di setiap tingkat hukum, menjadi bentuk 

penolakan serta usaha pemerintah menyembunyikan praktik perbudakan ini salah 

satunya dengan Presiden Mauritania yang telah secara terbuka menyangkal 

adanya perbudakan beberapa kali.20 

Berbagai bentuk perbudakan serta diskriminasi kepada budak seperti 

buruknya implementasi hukum perbudakan mauritania ini juga menujukkan 

bagaimana sejak dulu masyarakat Beidan memonopoli hampir seluruh sektor 

formal, termasuk sektor hukum dan politik, yang memungkinkan diskriminasi dan 

salah interpretasi akan keabsahan perbudakan ini semakin langgeng dan terjaga. 

Kesalahan interpretasi hukum syaria yang dilakukan oleh masyarakat Beidan, 

tidak terkecuali penegak hukum, kepada budak  atau secara hitam dan putih 

hukum konstitusi mauritania berlawan dengan penerapan dan latar belakang 

masyarakatnya yang memegang teguh pada praktek syaria. 

Dalam jaringan, hal yang dilakukan dalam framing ini adalah dengan 

menunjukkan bahwa buruknya implementasi hukum Slavery Act 2007 dalam 

mengatasi tuntutan kasus hukum perbudakan ini bukan merupakan hal yang 

natural atau terjadi secara tidak disengaja. Melalui laporan sebelumnya, SOS 

Esclaves dan jaringannya berupaya menunjukkan adanya perbedaan yang jauh 

                                                             
20 Society for Threatened Peoples (STP), “Mauritania’s Culture Of Impunity For Slavery: 

Failures Of The Administrative, Police And Justice Systems, op.cit., hal 9. 
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antara hukum dengan implementasinya dan hal ini melanggar pasal 12 Slavery 

Act 2007.21 Pasal ini menyebut bahwa pihak berwenang yang terdiri dari otoritas 

administratif dan kepolisian berada dibawah obligasi untuk mengambil tidakan 

lanjut atas tuntutan hukum perbudakan. Namun dalam strateginya menarik 

perhatian publik, SOS Esclaves menunjukkan bahwa terdapat 26 tuntutan hukum 

yang sejak diajukan dari tingkat kepolisian sudah ditolak dengan berbagai alasan 

seperti area kasus terlalu jauh atau dengan menunjukkan pihak berwenang yang 

menolak mengumpulkan kesaksian dari pihak diluar lingkup majikan dan budak. 

Jaringan menempatkan bahwa penolakan kasus hukum yang dilakukan 

pemerintah Mauritania dan pihak berwenang bukanlah hal yang natural tapi 

memang secara sengaja diabaikan.  

Framing yang dilakukan jaringan juga bisa bekerja dengan baik untuk 

menarik perhatian publik dengan cara menunjukkan pihak mana yang berada 

sebagai pihak yang salah dan pihak yang benar. Jaringan membandingkan fakta 

dan informasi akan langgengnya diskriminasi yang dierima budak Haratine hingga 

buruknya implementasi hukum perbudakan dengan pernyataan resmi presiden 

Mauritania kepada publik yang menyatakan bahwa perbudakan kini hanya 

merupakan sisa sejarah dan budak adalah mereka yang memilih untuk terus 

tinggal dibawah perbudakan.22  

SOS Esclaves berusaha menunjukkan bahwa Slavery Act 2007 

implementasinya bergantung pada kepolisian sebagai tangan pertama yang 

menangani tuntutan hukum perbudakan seperti mendaftarkan kasus hingga 

                                                             
21 Society for Threatened Peoples (STP), “Mauritania’s Culture Of Impunity For Slavery: 

Failures Of The Administrative, Police And Justice Systems, op.cit., hal 11-14. 
22 Ibid, hal 8. 
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melakukan investigasi. Kepolisian seharusnya juga bertugas menginformasikan 

kepada pengadilan terkait hasil investigasi.23 Dalam strategi framing ini, SOS 

Esclaves dan jaringannya menunjukkan fakta yang berlawanan dengan hukum 

tersebut yang dalam laporannya ditunjukkan dengan pihak berwenang yang jarang 

melakukan follow-up maupun investigasi mendalam terhadap 26 tuntutan hukum 

yang diajukan baik oleh budak maupun organisasi. Jaringan menempatkan 

pemerintah Mauritania sebagai pihak bersalah dengan menunjukkan adanya 

perbedaan antara hukum dengan implementasi pada pasal 12 yang disebutkan 

bahwa pihak yang tidak melakukan investigasi kasus hukum perbudakan lebih 

lanjut dapat dijatuhi denda dan hukuman.24 Jaringan menempatkan pemerintah 

bersalah dengan tidak pernah mengimplementasikan pasal ini karena banyak 

ditemukan kasus diinvestigasi atau dapat naik hingga pengadilan, biasanya kasus 

perbudakan ini akan dimasukkan sebagai kasus hukum biasa dan tak jarang akan 

diselesaikan “dibawah meja” atau banyak juga kasus hukum yang dibiarkan saja 

atau investigasi kasus ditunda hingga tahunan.  

Masyarakat Beidan cenderung menggemakan logika pemerintah yang 

notabene juga dikuasai oleh kasta ini untuk menolak bahwa perbudakan masih 

eksis di Mauritania serta menolak untuk mengakuinya karena bisa dianggap 

sebagai tindakan yang meragukan hukum agama.25 Menurut SOS Esclaves, 

bahkan pemerintah Mauritania terdiri dari semacam koalisi masyarakat Beidan 

seperti polisi, hakim serta pemuka agama yang mencegah para budak 

meninggalkan majikan mereka. Setiap kali terdapat budak yang inigin 

                                                             
23 Society for Threatened Peoples (STP), “Mauritania’s Culture Of Impunity For Slavery: 
Failures Of The Administrative, Police And Justice Systems, op.cit., hal 25. 
24 Ibid, hal 26-27. 
25 Alexis Okeowo, loc.cit. 
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membebaskan diri namun tanpa kehadiran organisasi non pemerintah, petugas 

berwenang akan membantu sesama masyarakat Beidan untuk mengintimidasi dan 

menekan budak tersebut sampai dia mengurungkan niatnya untuk bebas.  

SOS Esclaves, yang pada awalnya dibentuk dari kumpulan mantan budak 

Haratine, berusaha membawa narasi ke publik dengan melawan nilai-nilai dasar 

yang dipegang oleh Beidan sebagai penguasa berbagai sektor seperti 

menunjukkan arogansi Beidan untuk menolak konsep perbudakan. SOS Esclaves 

kemudian berusaha menunjuk pada rendahnya jumlah kasus perbudakan yang 

dibawa ke pengadilan seperti hakim yang terus menolak mengadili kasus 

perbudakan dengan alasan tidak memiliki yurisdiksi. Pemerintah Mauritania 

memang menunjukkan kesediaan untuk memberantas perbudakan ketika mereka 

mengeluarkan Slavery Act 2007 yang mengkriminalisasi dan menghukum 

perbudakan serta praktik serupa. Namun, sejak itu, hukum ini belum sepenuhnya 

ditegakkan. Seperti yang diperlihatkan oleh contoh kasus yang dilaporkan, 

terdapat keengganan yang kuat di pihak otoritas administratif dan polisi serta di 

pihak jaksa dan hakim untuk menegakkan hukum. Hal ini menunjukkan 

bagaimana ketakutan Beidan akan tatanan sosial Mauritania yang berubah jika 

perbudakan dihapuskan sepenuhnya dan akan membuat masyarakat Beidan harus 

melakukan tugas-tugas kasar mereka atau membayar budak yang bekerja padanya. 

Salah satu alasan mengapa negara tidak melakukan sensus sengan akurat adalah 

karena hal ini bisa menunjukkan bahwa Beidan merupakan kelompok minoritas 

dibandingkan dengan populasi lainnya terutama masyarakat Haratine dan mereka 

melihat ini bisa mengancam kekuasaannya. 
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Dalam strategi framing selanjutnya, SOS Esclaves juga berupaya 

meletakkan agendanya dengan menawarkan solusi bahwa sebenarnya praktik 

perbudakan ini bisa dihapuskan yaitu dengan memperbaiki penegakan dan 

implementasi hukum Slavery Act 2007. Solusi awal dari penghapusan perbudakan 

ini SOS Esclaves menuntut agar pemerintah Mauritania mengakui perbudakan 

secara formal serta mendorong upaya raising awarness pengakuan penghapusan 

ini karena sejak dulu budak tidak pernah diberi edukasi bahwa sebenarnya 

perbudakan sudah lama dihapuskan dan menyebabkan masih langgengnya 

perbudakan Mauritania ini. Solusi yang diberikan lainnya adalah untuk 

memngoptimalkan program anti perbudakan pemerintah yang sebelumnya sudah 

dibentuk agar bisa menjamin dilaksanakannya implementasi hukum ini. 

Advokasi transnasional ini muncul di arena yang akses akan 

pemerintahnya terhambat, seperti akses SOS Esclaves terhadap pemerintah 

Mauritania, dengan melangkah ke arena internasional yang diharapkan dapat 

mendengarkan isu perbudakan ini yang dikenal dengan boomerang effect. Ketika 

pemerintah melukai dan menolak mengakui hak masyarakatnya, jaringan 

diharuskan untuk menjangkau publik internasional dengan cara menempatkan 

informasi serta framing ini sesuai dengan nilai atau standar internasional seperti 

kepada publik atau aktor lain yang mengakui bahwa perbudakan merupakan hal 

yang melanggar hak asasi manusia. Menyebarkan informasi yang berisi testimoni 

dan framing ini menjadi langkah awal jaringan SOS Esclaves menjangkau publik 

internasional. 
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5.2. Symbolic Politic 

Jaringan juga menggunakan strategi untuk membuat aksi, cerita hingga 

simbol dalam mendukung isu serta dapat diterima oleh publik, dalam hal ini 

bagaimana SOS Esclaves memanfaatkan informasi, testimoni dan framingnya ke 

dalam aksi dan juga pemanfaatan media agar isu perbudakan serta tuntutannya 

kepada pemerintah Mauritania perihal peingmplementasian Slavery Act 2007 bisa 

membuahkan hasil. 

 

5.2.1. Aksi 

SOS Esclaves membuat aksi dalam upayanya agar isu perbudakan yang 

diusung bisa mendapatkan perhatian yang lebih besar. Melakukan sit-in atau 

menduduki kantor kepolisian maupun pengadilan agar tuntutan hukum yang 

dibawa oleh budak dapat diinvestigasi dan didengarkan. Mereka menduduki 

kantor polisi setelah seorang budak mengajukan tuntutan namun ditolak kantor 

kepolisian Nouadhibou karena tidak cukup bukti. Kepolisian hanya melakukan 

interogasi kepada budak lalu membubarkan massa tanpa investigasi lanjut.26 Sit-in 

lainnya yang dilakukan adalah pada tuntutan yang diajukan budak Salka dan 

meskipun sudah menduduki dan menyuarakan tuntutan, kepolisian tetap menolak 

menerima tuntutan. 

Pada kasus budak Moima, SOS Esclaves melakukan aksi hunger strike 

dan mendesak pemerintah Mauritania untuk menangkap tiga wanita yang dituduh 

memperbudak. Aksi mogok makan berlanjut selama 48 jam sebelum jaksa 

                                                             
26 Society for Threatened Peoples (STP), “Mauritania’s Culture Of Impunity For Slavery: 

Failures Of The Administrative, Police And Justice Systems, op.cit., hal 24. 
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penuntut akhirnya setuju mengajukan tuntutan.27 Pendudukan dan aksi mogok 

makan ini secara tidak langsung menunjukkan bagaimana enggannya pemerintah 

mengakkan Slavery Act 2007 seperti melakukan investigasi dan usaha hukum 

lebih lanjut apabila organisasi non pemerintah tidak melakukan desakan dan 

campur tangan. Pendudukan dan aksi mogok makan ini menjadi strategi SOS 

Esclaves dalam mengadvokasi isu perbudakan yang langsung berhadapan dengan 

pemerintah Mauritania agar isu ini tidak hanya terlihat oleh pemerintah namun 

juga agar penegakkan hukum Slavery Act 2007 terus diimplementasikan. 

Aksi lain yang dilakukan dalam advokasi isu perbudakan adalah dengan 

melakukan workshop, baik bagi organisasi sendiri maupun kepada masyarkat 

Haratine. Pelatihan ini juga nantinya diharapkan agar SOS Esclaves dapat 

membuat masyarakat Haratine mengerti akan haknya untuk bebas dari perbudakan 

serta memberi SOS Esclaves skill agar dapat melakukan advokasi secara mandiri 

mengenai penghapusan perbudakan Mauritania.  

SOS Esclaves dalam strateginya agar isu perbudakan ini dapat menarik 

perhatian, mengikuti “Workshop On The Issue Of Slavery Advocated” yang 

diadakan oleh kantor cabang OHCHR Mauritania. Workshop ini dimaksudkan 

sebagai ruang diskusi bersama pemerintah akan masalah perbudakan serta unutk 

mengajukan proposal untuk pemberantasan praktik perbudakan yang efektif.28 

Menurut SOS Esclaves diskusi ini penting untuk menghidupkan kembali 

perdebatan tentang masalah perbudakan di Mauritania yang selama ini dipendam 

oleh pemerintah menggunakan cara yang objektif untuk memahami perbudakan 

                                                             
27 ASI, “Hunger strike leads to historic slavery arrests in Mauritania,” loc.cit. 
28 Kassataya Mauritanie, “Advocacy For Addressing The Issue Of Slavery,” 

https://kassataya.com/2011/09/30/plaidoyer-en-faveur-de-la-prise-en-compte-de-la-

problematique-de-lesclavage/  
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serta untuk menghapus prinsip yang selama ini ada untuk mengeksploitasi dan 

menyalahgunakan hak asasi manusia. 

Dalam memperluas jaringan serta memobilisasi informasi dan cerita yang 

dipunya, jaringan bisa melakukan kontak dan kerja sama dengan aktor domestik 

lain yang memiliki visi maupun bergerak di bidang yang sama. SOS Esclaves juga 

mengadakan workshop “The Project Integration Of Haratine Women” bagi 

perempuan Haratine bekerja sama dengan organisasi lokal Association of Women 

Heads of Families (AFCF) bertujuan untuk melatih agar dapat melakukan 

advokasi.29  Workshop bertujuan untuk mengedukasi serta mempromosikan hak-

hak perempuan.  

Keuntungan membuka jaringan dan bekerja sama dengan aktor 

internasional adalah bagaimana mereka bisa memungkinkan kemudahan yang 

tersedia di internasional bisa didapat di domestik, seperti MRG dan ASI yang 

sama-sama ingin membantu partner domestiknya termasuk SOS Esclaves agar 

bisa berdiri sendiri. SOS Esclaves bersama MRG juga mengadakan sesi pelatihan 

Gender Equality for Haratines bertujuan untuk memperkuat skill dalam teknik 

advokasi akan hak perempuan serta hukum perbudakan.30 Setelah pelatihan ini, 

perempuan Haratine diharapkan dapat terlibat dalam advokasi hingga tingkat 

nasional dan bertemu pemerintah. 

Dalam usaha untuk menggaungkan isu perbudakan serta implementasi 

akan hukum perbudakan, SOS Esclaves melakukan kontak dengan pemerintah 

                                                             
29 Kassataya Mauritanie, “Des ONGS Œuvrent Pour Un Leadership Des Femmes 

Haratines,” https://kassataya.com/2013/01/09/des-ongs-uvrent-pour-un-leadership-des-

femmes-haratines/  
30 Kassataya Mauritanie, “Training Session For Women's Leadership Haratine,” 

https://kassataya.com/2013/05/17/session-de-formation-pour-un-leadership-des-femmes-

harratines/ 
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Mauritania, salah satunya dengan bertemu kepala program Tadamoun. Dalam 

pernyataan kepada media, SOS Esclaves tidak menyebutkan secara rinci isi 

pertemuan namun hanya menyebut bahwa mereka menuntut Tadamoun untuk 

membantu wilayah-wilayah yang paling rentan akan praktik perbudakan dan juga 

untuk mengurangi kesenjangan sosial.31 Dalam usahanya untuk melakukan 

raising awareness kepada pemerintah akan isu perbudakan, SOS Esclaves juga 

menyinggung akan akses terhadap pendidikan di wilayah rentan perbudakan dan 

membuat Tadamoun berjanji membuka sekolah gratis. 

SOS Esclaves dalam strateginya untuk menarik perhaian publik juga 

melakukan aksi mengeluarkan statement mengecam pernyataan Presiden 

Mauritania yang menyatakan bahwa perbudakan sudah tidak ada lagi di negaranya 

dan kesetaraan setiap individu sudah dijamin oleh hukum. SOS Esclaves 

menyatakan hal ini bertentangan dengan fakta di lapangan mengenai tidak 

setaranya hak tiap individu dengan banyaknya kasus hukum yang diajukan oleh 

budak tidak diadili dibawah hukum perbudakan.32 SOS Esclaves juga turut 

memanggil tokoh agama, tokoh politik dan individu dalam usahanya untuk 

meningkatkan kesadaran publik bahwa perbudakan masih eksis di Mauritania. 

Strategi lain dalam menarik perhatian publik adalah dengan melayangkan 

surat terbuka yang ditujukan kepada kementrian perihal diskriminasi yang 

diterima saat melakukan sensus penduduk tahun 2011. SOS Esclaves menyatakan 

bahwa badan yang melakukan sensus tidak mencakup semua etnis yang ada dan 

                                                             
31 Kassataya Mauritanie, “ANLSESIPL: The First Steps,” 

https://kassataya.com/2013/04/28/anlsesipl-les-premiers-pas/ 
32 Kassataya Mauritanie, “SOS Esclaves Déclaration: Trop C’est Trop, Monsieur Le 

President,” https://kassataya.com/2011/08/10/sos-esclaves-declaration-trop-cest-trop-

monsieur-le-president/ 
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melakukan tindak diskriminasi saat mendata sensus.33 Sensus juga mengharuskan 

adanya identitas dari para pendahulu seperti orang tua hal ini mempersulit budak 

yang secara turun temurun tidak mempunyai dokumen diri. Strategi ini dilakukan 

SOS Esclaves untuk membuat cerita yang bisa mendukung isu bahwa diskriminasi 

terus terjadi dan diterima masyarakat Haratine sebagai akibat masih eksisnya 

perbudakan. 

Dalam usahanya untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa perbudakan 

sebenarnya masih eksis di kehidupan sehari-hari, aktivis SOS Esclaves juga 

berusaha menjangkau audiens lewat media massa. Aktivis anti perbudakan selalu 

berada di bawah tekanan dan jarang sekali diundang ke publik untuk berbicara di 

acara radio dan televisi karena mereka dianggap sebagai pengganggu.34 Namun 

SOS Esclaves akhirnya tampil di acara debat pertama yang membahas mengenai 

perbudakan. SOS Esclaves berusaha mengkampanyekan agar masyarakat luas ikut 

memecah tabu isu perbudakan.35 SOS Esclaves juga berusaha mendorong para 

budak beserta keluarganya untuk bebas mengutarakan pendapat dan ceritanya 

akan praktik perbudakan di Mauritania tanpa rasa takut. 

SOS Esclaves juga menjadi salah satu juru bicara dalam acara radio “The 

Parliamentary Seat” yang membahas perbudakan serta manifestasinya yang masih 

eksis. Dalam upaya membuat cerita agar bisa dipahami oleh publik, SOS Esclaves 

menyatakan bahwa perbudakan kini bukan lagi berwujud manusia yang dirantai 

                                                             
33 Kassataya Mauritanie, “Lettre Adressée Au Ministère De l'Intérieur. Objet: Enrôlement 
Des Populations,” https://kassataya.com/2011/06/30/lettre-adressee-au-ministere-de-

linterieur-objet-enrolement-des-populations/ 
34 MRG, “Mauritania: Interview With Lawyer Me Elid Mohameden,” 
http://www.minorityvoices.org/news.php/en/1543/mauritania-interview-with-lawyer-me-

elid-mohameden 
35 Ibid. 
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namun lebih pada mengikat kebebasan manusia dengan status budak serta 

dihilangkannya kebebasan mereka seperti pernikahan yang diatur majikannya.36  

 

5.2.2 Media 

Jaringan juga membuat strategi untuk memanfaatkan media agar informasi 

dan cerita yang diusung dapat menjangkau publik yang lebih luas. Pada akhir 

2011, ASI dan CNN bekerja sama melakukan pembuatan video dokumenter 

bersama SOS Esclaves berjudul “Mauritania: Slavery’s Last Stronghold”. 

Peliputan ini menyorot bagaimana perbudakan Mauritania menjadi praktik yang 

dianggap sangat umum serta sulit dikontrol.37 

Dokumenter ini merupakan strategi yang tepat untuk menarik perhatian 

dan simpati publik dengan mengemas informasi yang sudah disediakan SOS 

Esclaves bersama jaringannya ke dalam visual. Dalam dokumenter ini, CNN 

membagi kesaksian dan testimoni akan perbudakan Mauritania dalam 4 sudut 

pandang, yaitu dari sudut pandang budak, bekas atau ex-budak namun kini tinggal 

di pemukiman kumuh di tengah gurun atau adwabas, pengakuan dari mantan 

majikan hingga wawancara dengan Kementrian Komunikasi. 

CNN menunjukkan bagaimana jika ingin melakukan wawancara dan 

dokumentasi, harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ditangkap 

karena tidak banyak yang bersedia berbicara mengenai perbudakan. Strategi untuk 

menggambarkan cerita dan informasi ini bisa menggerakkan publik dengan 

menayangkan pernyataan yang bertentangan dari  Minister of Rural Development 

                                                             
36 Kassataya Mauritanie, “Radio Mauritanie: Censure Une Émission Consacrée À 
L’esclavage,” https://kassataya.com/2010/06/08/radio-mauritanie-censure-une-emission-

consacree-a-lesclavage/ 
37 John D. Sutter, loc.cit. 
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yang menyangkal bahwa perbudakan masih eksis dan menyatakan bahwa 

Mauritania adalah negara yang bebas serta memiliki masyarakat yang 

kesetaraannya terjamin.38 Mauritania sama sekali tidak memiliki masalah 

perbudakan karena praktik tersebut sudah dihapuskan dan pemerintah telah 

membuat hukum yang mengkriminalisasi perbudakan. 

Pemanfaatan media yang bisa memberikan visualisasi cerita yang berusaha 

dibangun oleh jaringan mengenai perbudakan dengan menunjukkan wawancara 

dari sudut pandang budak bernama Moulkheir. Testimoni yang didapat 

menggambarkan bagaimana hidup budak dikelilingi kekerasan dari majikan. CNN 

juga memvisualkan pertemuan mereka dengan seorang majikan yang berkata 

bahwa dia tidak perlu membayar budak karena mereka dianggap bagian dari tanah 

yang mereka tinggali. 

Untuk menguatkan cerita akan perbudakan, wawancara juga dilakukan 

bersama mantan majikan yang juga co-founder serta presiden SOS Esclaves yang 

dulunya terlahir dalam keluarga budak. Dalam video ini, mereka juga menuntut 

pemerintah untuk tidak hanya mengakui keberadaan perbudakan, namun juga 

untuk mengimplementasikan hukum yang mengkriminalisasi pelaku perbudakan 

hingga membuat program ekonomi yang bisa membantu budak. 

Peliputan ini bisa terjadi karena ASI berusaha menjangkau CNN untuk 

bekerja sama di tahun 2012 dengan memanfaatkan infomasi tentang praktik 

perbudakan yang didapat bersama SOS Esclaves. Dari peliputan ini, ASI dan 

CNN bisa menghasilkan funding yang nantinya akan dikembalikan lagi dalam 

upaya mendukung SOS Esclaves untuk melakukan advokasi isu perbudakan. Hal 

                                                             
38 John D. Sutter, loc.cit. 
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ini menunjukkan bahwa satu jaringan bisa menciptakan jaringan yang lain lagi 

dan tetap berlandaskan pada nilai yang sama yaitu mengekspos isu perbudakan 

berlandaskan informasi yang kredibel. 

 

5.3 Leverage Politics 

Jaringan pada umumnya memiliki tujuan agar aktor target merubah posisi, 

kebijakan serta perilakunya terkait isu yang diusung jaringan dan untuk 

mewujudkan hal ini jaringan harus berupaya untuk menarik simpati serta 

mempersuasi aktor yang jauh lebih powerful untuk meberi tekanan lebih kepada 

aktor yang menjadi target jaringan tersebut untuk merubah posisinya terhadap isu 

jaringan. Strategi ini dipakai untuk menarik perhatian aktor yang lebih powerful 

tersebut untuk merubah dan mempengaruhi keadaan dimana jaringan tidak 

mempunyai akses maupun kekuatan untuk memberikan pengaruh. Strategi ini 

juga dilakukan SOS Esclaves beserta jaringannya, meskipun bukan berarti aksi 

yang sudah dilakukan sebelumnya tidak berhasil hanya saja jaringan ini 

membutuhkan dorongan yang lebih kuat agar advokasi isu penghapusan 

perbudakan bisa diwujudkan oleh pemerintah Mauritania melalui implementasi 

hukum Slavery Act 2007 yang dilakukan dengan baik.  

SOS Esclaves bersama jaringannya secara tidak langsung menerapkan 

boomerang effect ketika akses terhadap pemerintah Mauritania sebagai aktor 

target terhalang atau terhambat, maka jaringan ini berusaha untuk menaikkan 

advokasi penghapusan perbudakannya dengan menarik perhatian aktor di arena 

internasional yang lebih kuat lagi yaitu melalui badan PBB, OHCHR. Dengan 

melakukan strategi ini dapat diharapkan bahwa aksi dan pengaruh yang lemah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

serta akses SOS Esclaves beserta jaringannya yang terbatas kepada pemerintah 

Mauritania dapat mendapatkan dorongan lebih besar sebagai upaya 

mempengaruhi dan memberi tekanan kepada pemerintah. 

 

5.3.1 Material Leverage 

SOS Esclaves dan jaringannya menggunakan strategi untuk bergabung 

dengan komunitas yang lebih besar dan bekerja pada isu yang sama untuk 

mendapatkan leverage atau dongkrakan akan advokasi perbudakan ini. SOS 

Esclaves memanfaatkan legitimasi internasional yang dimiliki ASI maupun MRG 

dengan consultative status, atau posisi yang memungkinkan organisasi non 

pemerintah untuk mendapatkan akses terhadap PBB,39 dalam usahnya 

mempersuasi PBB dengan memanfaatkan informasi yang dimiliki jaringan. 

Jaringan ini bekerja sama dengan badan PBB yaitu UN Human Rights Council 

(UNHRC) yang memiliki visi sama dengan jaringan SOS Esclaves yaitu salah 

satunya untuk mempromosikan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini 

menunjukkan bahwa boomerang effect mampu meningkatkan akses SOS Esclaves 

yang terbatas dalam melakukan advokasinya ke arena internasional dalam mencari 

leverage, yaitu kepada PBB, melalui jaringan yang sudah dibentuknya bersama 

ASI dan MRG. 

SOS Esclaves bersama jaringan dalam strateginya berusaha menarik 

simpati serta mempersuasi UNHRC sebagai aktor yang lebih powerful tersebut 

memanfaatkan akses consultative status yang dimiliki ASI dan MRG dengan 

memasukkan informasi yang dipunya ke dalam submission atau laporan tertulis 

                                                             
39 OHCHR, “Civil Society Handbook,” op.cit., hal 109. 
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sesuai dengan reporting mechanism UNHRC. Jaringan menggunakan strategi 

tambahan untuk menyebarkan informasi serta tuntutan yang diusungnya untuk 

ditujukan kepada beberapa badan yang berbeda dibawah naungan UNHRC. 

Dalam strategi jaringan untuk membuat isu bisa relevan di mata UNHRC, 

jaringan harus menghubungkan isu perbudakan dengan hal material yang 

berkaitan dengan badan tersebut sebagai bahan pertimbangan. SOS Esclaves 

dalam strategi mempersuasi UNHRC berusaha menghubungkan isu perbudakan 

ini sebagai pelanggaran pasal perjanjian internasional tentang perlindungan hak 

asasi manusia yang diusung UNHRC dan menunjuk pemerintah Mauritania 

sebagai pihak bersalah karena tidak mematuhi perjanjian ini. 

Dalam memanfaatkan legitimasi internasional yang dipunya ASI dan 

MRG di PBB, informasi yang sebelumnya sudah dikumpulkan dihimpun dalam 

“Submission to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights Pre-

Sessional Working Group, 47th Session 5-9 December 2011 Relating to the Initial 

Report of the Government of Mauritania”. Submission ini berisi mengenai praktik 

perbudakan Mauritania yang diyakini melanggar banyak pasal dari International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), seperti melanggar 

pasal 2 tentang non diskriminasi.40 Dalam submission ini, fakta serta framing 

yang inigin diangkat SOS Esclaves dan jaringannya adalah bahwa praktik 

perbudakan Mauritania melanggar semua hak asasi manusia seperti hak untuk 

tidak ditahan dalam perbudakan; kebebasan; hingga kesetaraan di depan hukum. 

                                                             
40 MRG, ASI dan SOS Esclaves, “Submission to the Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights Pre-Sessional Working Group, 47th Session 5-9 December 2011 Relating 

to the Initial Report of the Government of Mauritania”, hal 2. 
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Submission juga menjadi strategi jaringan untuk menaik perhatian aktor 

powerful dengan menggambarkan informasi dan fakta yang sudah ditemukan 

seperti diskriminasi terhadap budak Haratine dalam sensus nasional yang 

dilakukan oleh pemerintah tahun 2011 yang menyebabkan sebagian besar 

Haratine dikeluarkan dari proses registrasi.41 

 Strategi jaringan untuk mendongkrak usahanya akan isu perbudakan 

adalah menghubungkan isu dengan segi material yaitu menghubungkan pasal 

ICESCR dengan perbudakan Mauritania. Dalam submissionnya, SOS Esclaves 

menunjukkan pasal ICESCR selanjutnya yang dilanggar adalah pasal 6 dan 7 

tentang hak bekerja, hak atas kondisi kerja yang adil serta pasal 10 tentang hak 

anak untuk bebas dari eksploitasi.42 Di banyak kasus, majikan melihat budak 

sebagai milik mereka dan memperlakukan mereka seperti barang yang dapat 

diberikan. SOS Esclaves juga menunjukkan bahwa praktik perbudakan Mauritania 

melanggar pasal 11 dan 12 terkait akses atas makanan, sumber air dan fasilitas 

kesehatan karena tradisi yang ada justru mencegah budak mendapat akses.43 

Dengan status budak yang diwariskan, jaringan menekankan framing yang 

dibentuknya bahwa masyarakat Haratine secara umum dimiliki oleh majikan dan 

biasanya dipaksa bekerja tanpa gaji sejak usia anak-anak. Bagi budak yang 

berhasil melarikan diri dari jerat perbudakan juga tetap tidak memiliki peluang 

mendapatkan pekerjaan layak dan hidup di bawah stigma masyarakat. 

Selain memberikan pelanggaran pasal, submission ini juga memberikan 

solusi untuk pemerintah Mauritania menghapus praktik perbudakan yang menurut 

                                                             
41 MRG, ASI dan SOS Esclaves, “Submission to the Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights Pre-Sessional Working Group, 47th Session 5-9 December 2011 Relating 
to the Initial Report of the Government of Mauritania”, op.cit., hal 2-5. 
42 Ibid. 
43 Ibid, hal 6-9. 
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SOS Esclaves dan jaringannya menjadi akar penyebab diskriminasi. Solusi utama 

adalah implementasi hukum perbudakan untuk melakukan penyelidikan tidak 

memihak, independen dan efektif. Jaringan memberikan solusi bahwa perbudakan 

ini bisa dihapuskan dengan amandemen Slavery Act 2007 seperti melakukan 

revisi agar tidak lagi menaruh beban pembuktian kepada budak serta memberikan 

ruang pada organisasi untuk mengajukan tuntutan secara mandiri tanpa menunggu 

budak untuk melapor. SOS Esclaves juga mendorong pemerintah untuk membuat 

badan independen yang bisa memberikan pelindungan kepada korban perbudakan 

serta memberikan asistensi seperti pendidikan, pelatihan kerja dan bantuan 

hukum. 

“Submission to the UN Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights at the 49th session during the consideration of the Initial report of 

Mauritania” ini pada dasarnya membahas perbudakan di Mauritania melanggar 

beberapa pasal perjanjian ICESCR yaitu pasal 3 mengenai kesetaraan hak pria dan 

wanita.44 SOS Esclaves beserta jaringannya berusaha menunjukkan informasi 

bahwa perempuan Haratine, sebagai hasil dari perbudakan, menjadi salah satu 

demografi yang paling terpinggirkan di Mauritania. Perbudakan membuat 

perempuan Haratine cenderung lebih rentan menerima kekerasan seksual dari 

majikannya. Solusi baru yang diberikan SOS Esclaves agar permasalahan yang 

muncul sebagai akibat dari perbudakan ini juga bisa dihapuskan adalah agar 

pemerintah Mauritania mengumpulkan data kependudukan valid dan menyeluruh 

                                                             
44 MRG, ASI dan SOS Esclaves, “Submission to the UN Committee on Economic, Social 

and Cultural Rights at the 49th session during the consideration of the Initial report of 

Mauritania,” op.cit., hal 5-7. 
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yang dikeluarkan secara teratur yang mencakup segala situasi baik etnis, usia dan 

gender. 

Laporan tematik “Anti-Slavery International thematic report on slavery in 

Mauritania for the UN Human Rights Committee, 107th session, 11- 28 March 

2013. Adoption of the List of Issues on the initial report of Mauritania” tentang 

bagaimana kegagalan pemerintah dalam mengatasi praktik perbudakan Mauritania 

yang juga melanggar pasal 8 dari perjanjian International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) mengenai prohibition of slavery.45 

Strategi yang dipakai untuk menarik perhatian UNHRC adalah dengan  

menunjukkan hambatan dalam menghapus perbudakan seperti menunjukkan 

kekurangan dalam Slavery Act 2007 yang dianggap problematik yaitu investigasi 

tidak dapat dilakukan kecuali seorang budak mengajukan tuntutan ketika budak 

yang telah sedemikian rupa diberikan doktrin untuk menerima status mereka 

sebagai milik majikan. Selain itu, beberapa praktik yang terkait perbudakan 

seperti pernikahan paksa hingga debt bondage juga tidak dimasukkan sebagai 

pelanggaran.46 SOS Esclaves dan ASI juga menunjukkan tidak diizinkannya 

organisasi hak asasi manusia untuk mengajukan atau kasus pidana atas nama 

korban perbudakan sebagai salah satu hambatan kepada UNHRC dimana salah 

satu prinsip yang ditegakkan adalah partisipasi aktor non pemerintah dalam 

penegakan hak asasi manusia. 

ASI bersama SOS Esclaves menempatkan pemerintah Mauritania sebagai 

pihak yang bersalah dengan menunjukkan gagalnya pemerintah dalam 

                                                             
45 ASI, “Anti-Slavery International thematic report on slavery in Mauritania for the UN 
Human Rights Committee, 107th session, 11- 28 March 2013. Adoption of the List of 

Issues on the initial report of Mauritania,” hal 1. 
46 Ibid, hal 6. 
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menegakkan Slavery Act 2007. Jaringan berusaha menarik simpati dengan 

menyebut fakta bahwa hanya ada satu kasus yang berhasil di pengadilan jika 

dibandingkan dengan banyaknya tuntutan yang diajukan oleh budak. Jaringan 

juga menghubungkan rendahnya tingkat peradilan kasus hukum ini dengan hal 

material lainnya yaitu dengan laporan Special Rapporteur tahun 2010 yang 

menyebutkan bagaimana kasus perbudakan sering dialihkan menjadi kasus lain 

seperti sengketa tanah maupun masalah pekerja. 

ASI dan SOS Esclaves lebih jauh lagi menempatkan pemerintah sebagai 

pihak yang bersalah dalam isu perbudakan ini dengan menunjukkan defisiensi dan 

gagalnya program yang seharusnya bekerja untuk membantu para korban 

perbudakan bernama PESE. Dengan budget yang diberikan pemerintah sekitar 1 

milyar MRO, ASI dan SOS Esclaves menekankan tidak ditemukan adanya 

keterangan atau laporan bagaimana budget tersebut digunakan untuk memberikan 

support terhadap budak.47 SOS Esclaves berusaha menunjukkan informasi jikapun 

bantuan finansial seudah diberikan namun jumlahnya masih terlalu kecil karena 

tidak bisa menutup kebutuhan hidup jika dibandingkan dengan besarnya budget 

yang digelontorkan. 

Tidak adanya srategi dan aksi nasional dalam usaha penghapusan 

perbudakan juga menjadi kritik ASI dalam laporan ini dan ASI mendorong 

pemerintah Mauritania untuk tidak hanya melakukan pendataan terhadap jumlah 

masyarakat yang masih hidup dibawah perbudakan namun juga untuk membuat 

                                                             
47 ASI, “Anti-Slavery International thematic report on slavery in Mauritania for the UN 

Human Rights Committee, 107th session, 11- 28 March 2013. Adoption of the List of 

Issues on the initial report of Mauritania,” op.cit., hal 8-10. 
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program efektif yang bisa memberikan bantuan dan kompensasi kepada budak 

maupun ex-budak. 

Membangun rasa simpati juga menjadi strategi ASI dan SOS Esclaves 

dalam submission ini. Setelah membeberkan informasi dan fakta terkait 

pebudakan, jaringan berusaha menunjukkan perbedaan antara klaim dan keadaan 

di lapangan dengan menyorot pernyataan pemerintah bahwa kini praktik 

perbudakan hanya merupakan sisa dari sejarah masa lalu. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan yang diberikan presiden bahwa perbudakan hanya hidup dan muncul 

di pemikiran mereka yang masih saja mengeksploitasi orang lain untuk 

kepentingan dirinya. 

Pada setiap bagian akhir submission, jaringan selalu memberikan solusi 

karena perbudakan ini bisa dihapuskan dengan pemerintah melakukan 

amandemen pada Slavery Act 2007 untuk memberikan akses kepada organisasi 

non pemerintah untuk bisa langsung mengajukan tuntutan atas nama budak ke 

pihak berwenang (locus sandi). ASI dan SOS Esclaves juga mendesak pemerintah 

agar secara efektif menerapkan hukum perbudakan dan menjamin siapapun yang 

bertanggung jawab harus dihukum serta memberikan rekomendasi akan 

pentingnya membuat strategi nasional dalam memberantas perbudakan seperti 

mendirikan badan yang di dalamnya termasuk pemerintah, badan penegak hukum, 

organisasi non pemerintah dan sebagainya. Tugas utama yang harus dilakukan 

adalah untuk menentukan data dan jumlah pasti berapa banyak penduduk yang 

hidupnya berada di bawah praktik perbudakan. 

“Submission to the UN Human Rights Committee 109th session (14 

October – 1 November 2013)” strategi yang digunakan jaringan dalam menarik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

simpati OHCHR sangat mengandalkan informasi baru di lapangan yaitu dengan 

menunjukkan bahwa praktik perbudakan juga melanggar pasal 2 tentang non 

diskriminasi.48 

MRG dan SOS Esclaves menambahkan bahwa perbudakan Mauritania 

juga melanggar pasal 8 tentang bebas dari perbudakan dan pasal 23 tentang hak 

dalam menikah. Perbudakan Mauritania ini juga melanggar pasal perjanjian 

ICCPR lainnya termasuk pasal 24 tentang perlindungan anak, pasal 26 tentang 

kesetaraan di mata hukum dimana terdapat bias akan tuntutan hukum dan 

penegakannya karena sebagian besar hakim dan pengacara berasal dari elit White 

Moor. Pasal lain yang disebut sebagai pelanggaran adalah pasal 27 mengenai hak 

minoritas dimana terdapat beberapa bahasa daerah yang dipakai Haratin maupun 

Afro-Mauritanian yang tidak diakui sebagai bahasa nasional dan menyebabkan 

terbatasnya akses ke pendidikan dan pekerjaan formal.49 

Jaringan berusaha menyentuh berbagai pasal perlindungan hak dalam 

perjanjian internasional ini sebagai usahanya menunjukkan diskriminasi yang 

diterima budak Haratine dan menjadi titik strategis dalam menarik narasi bahwa 

majikan memiliki kontrol penuh dengan membatasi hidup budak hingga ke semua 

ranah kehidupan. Pasal akan perlindungan anak juga disentuh sebagai usaha 

jaringan menunjukkan bahwa pelanggaran ini sesuai dengan praktik syaria yang 

dianut masyarakat Mauritania yang menyatakan jika anak yang dilahirkan budak 

akan dianggap sebagai anak dari majikannya karena sang ibu tidak dianggap 

sebagai budak namun dianggap sebagai istri. 

                                                             
48 ASI, MRG dan SOS Esclaves, “Submission to the UN Human Rights Committee 109th 

session (14 October–1 November 2013)” hal 5. 
49 Ibid, hal 8-16. 
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MRG dan SOS Esclaves dalam strateginya selalu memberikan 

rekomendasi bagaimana perbudakan ini bisa dihapuskan dengan memberikan 

solusi baru agar pemerintah mengadopsi rekomendasi yang diberikan Special 

Rapporteur pada tahun 2010. Jaringan mendesak agar rekomendasi tersebut dapat 

diadopsi ke dalam roadmap sebagai rencana nasional Mauritania dalam 

penghapusan perbudakan bekerja sama dengan OHCHR.  

MRG dan SOS Esclaves menulis submission lain berjudul “Shadow 

Report concerning Torture against Haratines in Mauritania to the UN Committee 

Against Torture Minority Rights Group International SOS Esclaves April 2013”. 

Jaringan menerapkan strategi dalam menarik simpati dengan menunjukkan 

perbudakan sebagai pelanggaran akan Convention against Torture yang secara 

garis besar berisi tentang perlakuan tidak manusiawi yang diterima oleh aktivis 

anti perbudakan, namun hanya terdapat satu pasal yang merujuk pada praktik 

perbudakan yaitu pasal 2 yang berisi setiap negara harus mengambil langkah 

efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan di bawah yurisdiksi negara.50 Cerita 

yang ingin diangkat MRG dan SOS Esclaves berdasarkan fakta yang dihimpun 

adalah tentang pemerintah Mauritania yang tidak memberikan data tentang jumlah 

korban perbudakan atau jumlah masyarakat Haratine pada umumnya karena 

ketersediaan data yang lengkap akan sangat berguna untuk memerangi 

diskriminasi dengan mengidentifikasi masyarakat Haratine yang beresiko 

menerima kekerasan atau siksaan. Jaringan juga menghubungkan hal ini dengan 

CAT General Comment No. 2 on the Implementation of Article 2 yang 

                                                             
50 MRG dan SOS Esclaves, “Shadow Report concerning Torture against Haratines in 

Mauritania to the UN Committee Against Torture,” hal 3-4. 
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menegaskan prinsip51 “memberikan perlindungan terhadap individu atau 

kelompok minoritas yang berisiko mengalami penyiksaan menjadi bagian dari 

kewajiban negara untuk mencegah penyiksaan atau perlakuan buruk.” 

Jaringan terbukti dapat bekerja dengan baik ketika bekerja dengan sesama 

aktor yang memiliki nilai dan ide yang sama. Dalam hal ini SOS Esclaves 

bersama jaringannya berusaha mendapatkan leverage dari UNHRC yang tidak 

hanya bekerja melindungi dan merespon akan adanya ancaman terhadap hak asasi 

manusi, namun badan ini juga menitiberatkan kepada partisipasi organisasi non 

pemerintah dalam upaya melakukan monitoring kepatuhan pemerintah akan 

perjanjian internasional yang sudah diratifikasi. Hal ini terbukti bagaimana 

kehadiran informasi yang dihimpun oleh SOS Esclaves dan jaringannya berfungsi 

sebagai sumber alternatif lain bagi publik untuk mengakses fakta perbudakan 

Mauritania di lapangan. Jaringan memeanfaatkan informasi yang dimiliki untuk 

mendapatkan perhatian UNHRC yang lalu digunakan untuk mempersuasinya agar 

dapat melakukan sesuatu kepada pemerintah terkait isu perbudakan.  

 

5.3.2 Moral Leverage 

Jaringan berusaha untuk menaruh pusat perhatian aktor powerful tersebut 

kepada kesalahan pihak aktor target dengan melakukan mobilisasi shame. SOS 

Esclaves bersama jaringan dalam submissionnya berulang kali berusaha menyorot 

kesalahan dengan menyebutkan pemerintah Mauritania beserta pihak berwenang, 

baik kepolisian maupun pengadilan, hingga program bentukannya yang menurut 

                                                             
51 MRG dan SOS Esclaves, “Shadow Report concerning Torture against Haratines in 

Mauritania to the UN Committee Against Torture,” op.cit., hal 5. 
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jaringan bertanggung jawab akan buruknya penegakkan serta pengimplementasian 

hukum Slavery Act 2007. 

SOS Esclaves berusaha menyampaikan bahwa praktik perbudakan di 

Mauritania melanggar semua hak asasi manusia. Selain itu, budak Haratine yang 

tidak lagi hidup di dalam perbudakan masih diskriminasi terkait status mereka 

sebagai keturunan budak dan memiliki akses terbatas ke layanan pendidikan, air 

dan kesehatan. Perbudakan terus berlanjut meskipun sudah ada hukum Slavery 

Act 2007 yang mengkriminalisasi praktik pebudakan serta menunjukkan 

bagaimana pemerintah Mauritania tidak patuh akan hukum internasional yang 

sudah diratifikasinya untuk memberantas praktik perbudakan, termasuk 

berdasarkan Pasal 8 dari ICCPR. Undang-undang anti-perbudakan tidak 

ditegakkan, dan Pemerintah belum menerapkan strategi nasional atau rencana aksi 

yang komprehensif untuk memberantas perbudakan. Ada banyak indikasi 

resistensi resmi untuk mengakui dan mengakhiri praktek perbudakan. Undang-

undang mendefinisikan perbudakan sebagai pelaksanaan satu atau semua atribut 

hak kepemilikan atas orang lain dan membuatnya bisa dihukum. Di bawah hukum 

hak asasi manusia internasional, negara diharuskan untuk bertindak dengan cepat 

untuk menginvestigasi, menuntut dan menghukum mereka yang menahan orang 

lain untuk hidup di dalam perbudakan. 

Terlepas dari Mauritania sebagai pihak yang sudah meratifikasi ICCPR 

dan beberapa perjanjian internasional dalam perlindungan hak asasi manusia 

lainnya, SOS Esclaves berusaha menunjukkan banyak kesenjangan yang jelas 

mengenai diskriminasi berbasis kasta, kesetaraan antara pria dan wanita, 

perlindungan terhadap minoritas dan anak-anak. Ketidakadilan dan marginalisasi 
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masyarakat Haratine, khususnya anak perempuan dan perempuan Haratine serta 

kelompok Black Mauritanian lainnya (Wolof, Soninke, Pular) belum ditangani 

secara memadai hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bagaimana Beidan 

mengendalikan dan menguasai administrasi Mauritania, legislatif, ekonomi, 

peradilan dan pasukan keamanan. 

SOS Esclaves sebagai pihak yang mengumpulkan informasi dan terlibat 

first hand dalam upayanya melakukan advokasi penghapusan perbudakan 

berusaha menyorot bagaimana pemerintah Mauritania yang mengklaim bahwa 

program yang dibentunkya sebagai usaha penghapusan perbudakan, baik PESE 

maupun Tadamoun memiliki pendekatan partisipatif yang diimplementasikan 

melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk organisasi non pemerintah52 

namun SOS Esclaves bersama jaringannya tidak pernah menerima konsultasi 

maupun bentuk kerjasama dari pemerintah. SOS Esclaves juga menyorot bahwa 

komposisi PESE yang dikelola hanya oleh petinggi Beidan tanpa melibatkan 

perwakilan dari masyarakata Haratine. Tidak ada langkah nyata yang diketahui 

telah diambil oleh program pemerintah untuk mengumpulkan data yang terkait 

dengan perbudakan ini juga disorot karena SOS Esclaves mendorong bahwa 

mengidentifikasi penyebab serta data yang akurat dapat membantu pemerintah 

mengembangkan strategi penghapusan perbudakan secara efektif. Perbudakan 

tidak dapat diatasi tanpa berupaya memberantas perilaku dan praktik diskriminatif 

yang tertanam dalam norma sosial Mauritania namun hal ini justru bertentangan 

                                                             
52 ASI, “Anti-Slavery International thematic report on slavery in Mauritania for the UN 

Human Rights Committee, 107th session, 11- 28 March 2013. Adoption of the List of 

Issues on the initial report of Mauritania,” op.cit., hal 8 
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dengan posisi resmi pemerintah yang enggan menegakkan Slavery Act 2007 

sebagai akibat dari penolakan perbudakan. 

Jaringan juga memiliki strategi untuk melakukan shaming dengan 

menunjukkan bagaimana negara melukai obligasinya karena tidak bisa memenuhi 

klaim atau janji yang sudah dikeluarkan. SOS Esclaves dan jaringannya 

melakukan strategi shaming dengan menunjukkan kepada UNHRC bagaimana 

pemerintah Mauritania tidak bisa memenuhi standar internasional seperti 

mematuhi pasal ICESCR sebagai hasil enggannya pemerintah menghapuskan 

praktik perbudakan Mauritania. Hal ini ditujukan untuk menciderai nama 

pemerintah sebagai strategi jaringan agar isunya bukan hanya terdengar namun 

juga memicu perubahan. Jaringan menggambarkan praktik perbudakan serta 

pengabaian pemerintah dalam menegakkan hukum perbudakan sebagai salah satu 

pelanggaran hak asasi manusia seperti bagaimana majikan mampu memberikan 

kontrol kepada budak bahkan setelah di menikah dan praktik ini merupakan 

pelanggaran instrumen hak asasi manusia internasional merujuk pada Pasal 10 

dari ICESCR. Praktik ini juga melanggar instrumen Universal Declaration of 

Human Rights dimana tanpa batasan apa pun karena ras, kebangsaan atau agama, 

setiap orang memiliki hak untuk menikah dan menemukan keluarga.53 

Isu perbudakan Mauritania menjadi contoh isu yang strategis untuk 

dilakukan advokasi karena adanya penolakan atas aspek dan kebutuhan paling 

dasar yaitu mendapatkan mendapatkan kesempatan, keadilan dan kesetaraan yang 

sama di depan hukum. Hal ini yang berusaha ditempatkan jaringan ke dalam 

publik untuk merubah dan membentuk pandangan publik bahwa perbudakan 

                                                             
53 MRG, ASI dan SOS Esclaves, “Submission to the UN Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights at the 49th session during the consideration of the Initial report of Mauritania,” 

op.cit., hal 8. 
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Mauritania dan buruknya implementasi hukum yang dilakukan pemerintahnya 

sendiri justru menghalangi serta mencederai hak budak untuk hidup setara dan 

adil hanya karena status mereka yang terlahir sebagai budak. Menurut Slavery Act 

2007, investigasi bisa dilakukan jika budak mengajukan tuntutan namun 

enggannya pihak berwenang dalam menegakkan hukum ini justru membuat budak 

semakin enggan menuntut.54 Alasan lain mengapa budak enggan adalah ketakutan 

menerima hukuman dari majikan, rendahnya kesadaran budak akan haknya, 

terlalu mengakarnya rasa patuh kepada majikan yang sudah diterapkan turun 

temurun serta stigma yang akan diterima budak. Perlakuan diksriminatif ini 

membuat budak Haratine sadar bahwa mereka tidak bisa mengandalkan sistem 

hukum karena penolakan yang diberikan serta tidak adanya keberpihakan pada 

budak selain bantuan yang diberikan oleh SOS Esclaves dalam melakukan 

tuntutan hukum.55 Dalam strategi shaming ini, SOS Esclaves dan jaringannya 

menunjukkan fakta yang berlawanan dengan hukum Slavery Act 2007 yang dalam 

laporan sebelumnya berusaha menunjukkan bahwa pemerintah Mauritania dalam 

hal ini melalui pihak berwenang yang jarang melakukan follow-up maupun 

investigasi mendalam terhadap 26 contoh tuntutan hukum yang diajukan baik oleh 

budak maupun organisasi. 

Submission yang menjadi strategi SOS Esclaves dan jaringannya untuk 

menarik simpati UNHRC sebagai aktor yang powerful membuahkan hasil 

ditandai dengan adanya tindak lanjut dan respon yang diberikan UNHRC terkait 

informasi praktik perbudakan Mauritania. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan 

                                                             
54 Society for Threatened Peoples (STP), “Mauritania’s Culture Of Impunity For Slavery: 

Failures Of The Administrative, Police And Justice Systems, op.cit., hal 26-28. 
55 Ibid, hal 29. 
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telah mendapatkan perhatian tentang isu perbudakan Mauritania karena jaringan 

sudah mampu memprovokasi nilai dan ide yang dianut oleh UNHRC dengan 

ditunjukkannya informasi akan kondisi perbudakan serta bagaimana pemerintah 

Mauritania justru muncul sebagai pihak yang melanggar hak asasi manusia. 

Perhatian dan respon yang didapat jaringan berwujud UNHRC membuka hearings 

dan pertemuan yang melibatkan organisasi pemerintah maupun memasukkan 

informasi yang dhimpun jaringan ke dalam laporan pertimbangannya.  

Salah satu respon UNHRC adalah pada sesi Committee on Economic, 

Social and Cultural Rights Report on the forty-eighth and forty-ninth sessions 

yang digelar tanggal 15-16 November 2012 di Jenewa.56 Sesi ini menghadirkan 

perwakilan dari pemerintah Mauritania serta joint delegation dari organisasi non 

pemerintah bernaman Man and Democracy yang berisi aktivis dari SOS Esclaves, 

ASI dan MRG. Dalam pertemuan ini, jaringan berusaha menjabarkan kesenjangan 

pernyataan pemerintah yang mengatakan perbudakan telah dihapuskan serta 

menerapkan strategi shaming dengan menunjukkan masih besarnya diskriminasi 

dimana lebih dari setengah masyarakat Haratine terpinggirkan secara ekonomi 

karena hidup di bawah situasi perbudakan dan mengambil wujud sebagai kerja 

paksa tanpa menerima upah. Mereka juga menjabarkan bagaimana budak terus 

mendapat diskriminasi dengan dibatasinya hidup budak dalam menjangkau semua 

akses publik karena hanya berkutat pada bekerja dan melayani majikan. 

Strategi jaringan juga membawa hasil ketika CESCR memberi 

perhatiannya dengan menyebutkan bagaimana mereka menaruh keprihatinan 

                                                             
56 Kassataya Mauritanie, “49th Session of the Committee on Economic and Social Rights 

in Geneva: Half Mauritania,” https://kassataya.com/2012/11/23/49d-session-du-comite-

sur-les-droits-economiques-sociaux-et-culturels-a-geneve-la-mauritanie-en-demi-teinte 
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tentang adanya individu yang masih hidup dibawah perbudakan serta rendahnya 

jumlah kasus hukum yang diadili Slavery Act 2007.57 Informasi serta cerita yang 

dibangun jaringan juga berhasil mendapat perhatian dengan diberikannya 

rekomendasi kepada pemerintah Mauritania terkait pelanggaran pasal 10 yaitu 

untuk mencegah pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan 

informasi dari organisasi non pemerintah menjadi sumber pertimbangan bagi 

UNHRC dalam melakukan kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia.  

Jaringan menerapkan strategi menempatkan informasi yang sudah melalui 

tahap framing ke dalam tempat-tempat yang dapat fit atau sesuai dengan isu yang 

diangkatnya. SOS Esclaves dan jaringannya menempatkan informasi melalui 

langkah shaming mengenai pemerintah Mauritania akan buruknya implementasi 

Slavery Act 2007 serta sebagai pihak yang malah melukai hak asasi 

masyarakatnya ke arena UNHRC. Hal ini  menjadi titik strategis dimana isu 

perbudakan ini bisa didengar ketika menempatkan buruknya implementasi ini 

kepada aktor yang memiliki nilai dan ide untuk melindungi hak asasi manusia. 

Jaringan bisa mendapatkan leverage ketika jaringan mampu memicu aktor 

powerful tersebut untuk memberikan respon maupun melakukan aksi berdasarkan 

informasi kredibel yang dibawa jaringan. 

Strategi jaringan juga mampu menarik perhatian UNHRC terhadap isu 

perbudakan dengan diberikannya respon melalui laporan “Concluding 

observations on the initial report of Mauritania International Covenant on Civil 

and Political Rights 21 November 2013”. Komite menyatakan keprihatinannya 

                                                             
57 Committee on Economic, Social and Cultural Rights (ECOSOC), “Report on the forty-

eighth and forty-ninth sessions (30 april-18 May 2012, 12-30 November 2012), 

E/2013/22 E/C.12/2012/3, hal 66. 
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akan kurangnya data statistik yang mendetail menjelaskan mengenai praktik 

perbudakan hingga sedikitnya jumlah investigasi dan peradilan kasus hukum 

perbudakan dan respon yang diberikan ini sesuai dengan pelanggaran pasal 8 yang 

diajukan oleh ASI dan SOS Esclaves dalam submissionnya. Komite juga 

mendesak pemerintah untuk sekali lagi mengambil langkah dan implementasi 

hukum dalam mengkriminalisasi perbudakan yaitu untuk membuka hearing kasus 

dan melakukan investigasi serta peradilan.58 Solusi yang diberikan jaringan agar 

pemerintah membuat rencana nasional dalam penghapusan perbudakan juga 

diberikan respon dengan komite yang mendesak pemerintah untuk mengadopsi 

roadmap yang berisikan rekomendasi dari laporan Special Rapporteur serta dalam 

persiapannya agar bekerja sama dengan OHCHR. 

Respon lain yang diberikan UNHRC adalah dimasukkannya informasi 

serta fakta yang diberikan oleh SOS Esclaves dan jaringannya ke dalam “List of 

issues in relation to the initial report of Mauritania adopted by the Committee at 

its 107th session (11–28 March 2013)” terkait pelanggaran pasal ICCPR. List of 

issues ini nantinya akan diajukan dan ditanyakan kepada pemerintah Mauritania 

serta dalam mekanismenya UNHRC juga menyertakan informasi dari organisasi 

non pemerintah sebagai sumber alternatif informasi.  

Dalam laporan ini, komite menanyakan bagaimana pengimplementasian 

pasal 2 tentang non diskriminasi dan kesetaraan hak wanita dan pria serta 

bagaimana langkah Mauritania selama ini terkait perlindungan wanita dari 

kekerasan. Informasi lainnya yang diespon adalah pasal 8 tentang bebas dari 

                                                             
58 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), “Concluding 

observations on the initial report of Mauritania International Covenant on Civil and 

Political Rights 21 November 2013” CCPR/C/MRT/CO/1, hal 5. 
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perbudakan serta langkah hukum apa yang sudah diterapkan secara nasional 

dalam memberantas perbudakan dengan banyaknya kasus hukum yang belum 

diadili. Komite juga menyinggung pasal 23 dan 24 tentang hak menikah dan 

perlindungan akan anak serta hak akan minoritas pada pasal 25 dan 27 terutama 

tentang diskriminasi yang diterima Haratine dalam bentuk bahasa daerah.59 Hal ini 

berkesesuaian dengan poin-poin pelanggaran pasal yang diangkat SOS Esclaves 

dan jaringannya dalam submission yang diajukan sebelumnya. 

Respon terakhir yang diberikan adalah pada laporan “Committee against 

Torture Concluding observations on the initial report of Mauritania adopted by 

the Committee at its fiftieth session (6–31 May 2013)”. Komite memberikan 

respon terhadap informasi yang diberikan SOS Esclaves dan jaringannya dengan 

menyinggung tentang kurangnya jumlah data statistik yang berkaitan dengan 

kasus perbudakan serta dianggapnya sebagai kasus hukum biasa atau dialihkan 

sebagai kasus yang berhubungan dengan kerja.60 Tidak hanya informasi yang 

mendapatkan respon dan perhatian, namun agenda yang diangkat jaringan dalam 

rekomendasinya juga diberikan respon dengan komite yang mendesak pemerintah 

Mauritania untuk mengamandemen Slavery Act 2007. Respon ini juga 

berkesesuaian dengan tuntutan jaringan agar korban yang mengajukan tuntutan 

hukum dapat menerima ganti rugi secara nyata serta agar pemerintah 

menambahkan bentuk lain dari perbudakan ke dalam definisi perbudakan hingga 

                                                             
59 ICCPR, “List of issues in relation to the initial report of Mauritania adopted by the 

Committee at its 107th session (11–28 March 2013)” CCPR/C/MRT/Q/1, hal 1-4. 
60 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CAT) “Committee against Torture Concluding observations on the initial 

report of Mauritania adopted by the Committee at its fiftieth session (6–31 May 

2013)”CAT/C/MRT/CO/1, hal 7. 
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menyediakan pelatihan hukum bagi pihak berwenang akan peradilan kasus 

perbudakan. 

Diberikannya respon terhadap informasi yang diberikan kepada UNHRC, 

baik dimasukkannya poin serta usulan rekomendasi ke dalam laporan serta 

pertemuan dengan pihak PBB, dapat menunjukkan bagaimana pemanfaatan 

informasi oleh jaringan menjadi titik penentu bagaimana leverage dari aktor 

powerful bisa didapatkan asalkan saling berkesesuaian dengan nilai dan ide satu 

sama lain. Didapatnya leverage dari aktor internasional ini menjadi langkah 

berikutnya bagaimana boomerang effect akhirnya dapat bekerja pada jaringan 

SOS Esclaves dimana aksesnya dalam advokasi perbudakan Mauritania sudah 

terbuka lebih luas. Hal ini menjadi hasil dari bagaimana strategi yang dipakai oleh 

SOS Esclaves dan jaringan dengan memanfaatkan informasi yang didapat dari 

ranah domestik untuk mendapatkan leverage serta memotivasi aktor internasional 

yang lebih powerful, dalam kasus ini adalah UNHRC, yang nantinya 

dimaksudkan agar dapat memberikan pengaruhnya kepada aktor yang menjadi 

target jaringan. 

 

5.4 Accountability Politics 

Jaringan berusaha sedemikian rupa untuk meyakinkan aktor target agar 

merubah posisinya terhadap isu yang diusung jaringan dengan membawa tekanan 

yang berasal dari aktor lain yang lebih powerful. Tekanan yang diberikan kepada 

pemerintah Mauritania ini menjadi langkah terakhir dalam boomerang effect yang 

dibawa oleh jaringan SOS Esclaves yang dalam strateginya berusaha untuk 

merubah posisi pemerintah Mauritania, tidak hanya sikap namun juga kebijakan, 
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mengenai penghapusan perbudakan dengan menggandeng UNHRC. Setelah 

berhasil mendapat perhatian dan respon, isu perbudakan ini mendapatkan 

dongkrakan dari pihak UNHRC dan mampu  yang dalam kesimpulannya 

mendapat persuasi dari jaringan bahwa pemerintah Mauritania tidak patuh 

terhadap perjanjian internasional yang ada. Perubahan  

Dalam variabel ini, jaringan berusaha untuk membuat pemerintah 

melakukan hal sesuai dengan klaim atau janji mereka. SOS Esclaves dan 

jaringannya berusaha agar pemerintah Mauritania serius menegakkan dan 

mengimplementasi Slavery Act 2007 agar sesuai dengan klaim yang dikeluarkan 

pemerintah bahwa sebenarnya perbudakan telah dihapuskan bersamaan dengan 

hukum perbudakan. SOS Esclaves mengikuti workshop UNHRC mengenai 

drafting roadmap sebagai implementasi rekomendasi Special Rapporteur.61 Dalam 

workshop ini, SOS Esclaves memberikan solusi agar pemerintah merevisi jumlah 

penalti dan dana bagi mereka yang didakwa bersalah dibawah Slavery Act 2007 

serta rekomendasi untuk menaikkan jumlah kompensasi bagi korban. SOS 

Esclaves melakukan shaming dengan mengkritik lamanya hukuman kepada 

pelaku bersalah yang menurut Slavery Act 2007 dapat dihukum sekurangnya 5-10 

tahun namun pada kenyataannya tidak pernah melebihi 2 tahun masa kurungan. 

Selain revisi jumlah kompensasi, SOS Esclaves dan jaringannya juga berusaha 

meyakinkan bahwa praktik perbudakan ini bisa dihapuskan dengan memberi 

solusi agar definisi perbudakan juga direvisi supaya dapat mencakup semua jenis 

praktik terkait perbudakan serta agar organisasi non pemerintah dapat 

                                                             
61 Kassataya Mauritanie, “Esclavage: Déclaration Conjointe Des Organisations Des 

Droits De l’Homme”, https://kassataya.com/2012/02/15/esclavage-declaration-conjointe-

des-organisations-des-droits-de-lhomme-12022012/ 
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diikutsertakan sebagai pihak yang bisa mengajukan tuntutan hukum ke pihak 

berwenang secara langsung. 

Sebelumnya juga terdapat workshop yang dibentuk UNHRC bersama 

dengan pemerintah yang berfokus pengimplementasian rekomendasi Special 

Rapporteur serta melakukan raising awareness penghapusan perbudakan.62 

Workshop juga membuat draft kerangka kerja baik legal maupun normatif serta 

kebijakan dan program yang bisa diimplementasikan ke dalam roadmap. Hal ini 

menunjukkan bagaimana aktor powerful yaitu UNHRC berusaha untuk memberi 

tekanan kepada aktor target yaitu pemerintah Mauritania untuk merubah posisinya 

terhadap isu perbudakan. 

Bentuk lain dari tekanan yang diberikan UNHRC kepada pemerintah 

Mauritania untuk mengatasi praktik perbudakan ini adalah dengan menurunkan 

tim Special Rapporteur unutk melakukan country visit ke Mauritania kedua 

kalinya dengan tujuan melakukan penilaian perkembangan mengenai rekomendasi 

yang sempat diberikan pada kunjungan pertama. Berdasarkan prosedurnya, 

Special Rapporteur juga mempertemukan representatif dari pemerintah, organisasi 

non pemerintah dan civil society dalam mengumpulkan temuan mengenai 

perbudakan.63 Kunjungan ini menjadi bentuk tekanan lain yang dikeluarkan 

OHCHR untuk merubah posisi Mauritania terhadap isu perbudakan. 

Menurut Keck dan Sikkink, kondisi aktor target akan menjadi jauh lebih 

vulnerable atau rentan ketika jaringan mampu mengumpulkan perhatian dengan 

membawa tuduhan yang berlawanan yang bisa mempertanyakan kembali klaim 

                                                             
62 UN Human Rights Council (UNHRC), “Report of the Special Rapporteur on 
contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara 

Shahinian, Addendum: Mission to Mauritania, 26 August 2014,” op.cit., hal 8. 
63 Ibid, hal 4-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

atau janji yang sebelumnya dikeluarkan aktor target. Selama masa kunjungannya, 

Special Rapporteur menyinggung tentang adanya jenjang antara Slavery Act 2007 

dengan implementasinya serta menyebut informasi masih rendahnya jumlah 

tuntutan hukum yang diadili. Dalam laporan Special Rapporteur, disebutkan 

adanya total 26 kasus hukum yang belum diadili dan sesuai dengan jumlah kasus 

yang sebelumnya dihimpun oleh SOS Esclaves dan juga ditunjuk menjadi partner 

kementrian dalam menyelesaikan kasus hukum. Hal ini menunjukkan keuntungan 

yang didapat jaringan dari boomerang effect bahwa informasi serta tuntutan yang 

dibawa jaringan, salah satunya dalam submission, dapat diperdengarkan kembali 

ke ranah domestik setelah mampu menyentuh arena internasional yang dapat 

membawa tekanan dari luar batas negaranya melalui mekanisme UNHRC.  

Selain masalah penegakan hukum, Special Rapporteur juga mendorong 

pemerintah untuk menjaga independensi Tadamoun dan masih menyayangkan 

akan kurangnya data terkait praktik perbudakan.64 Publikasi akan Slavery Act 

2007 serta roadmap juga disarankan kepada pemerintah sebagai upaya edukasi 

bagi budak akan hak asasinya serta tata cara pengajuan tuntutan hukum. Special 

Rapporteurs juga mendesak kerja sama ulama dan civil society untuk 

mengeluarkan fatwa yang berisi perbudakan sebenarnya dilarang dalam hukum 

Islam65 untuk mencegah misinterpretasi hukum agama yang selama ini digunakan 

untuk menjustifikasi bahwa perbudakan sah dilakukan. 

                                                             
64 UN Human Rights Council (UNHRC), “Report of the Special Rapporteur on 
contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Gulnara 

Shahinian, Addendum: Mission to Mauritania, 26 August 2014,” op.cit., hal 10. 
65 Ibid, hal 11-12. 
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Pemerintah menggunakan rekomendasi tersebut untuk diadopsi sebagai 

acuan dalam membuat roadmap memberantas praktik perbudakan.66 Pada 6 Maret 

2014, pemerintah mengadopsi rekomendasi tersebut dan diterbitkan dengan judul 

Feuille de Route pour la Lutte contre les Séquelles de l'Eslavage (Roadmap to 

Combat the Consequences of Slavery). Tujuan roadmap ini nantinya diharapkan 

dapat menghapuskan segala bentuk perbudakan serta bentuk praktik lain yang 

berkaitan dengan perbudakan. 

Roadmap ini berisikan 29 rekomendasi yang berfokus pada badan hukum, 

masalah ekonomi dan sosial serta mekanisme akan awareness rising dalam 

pentinganya memberantas perbudakan. Roadmap akan melakukan revisi pada 

Slavery Act 2007 dengan memasukkan bentuk dari perbudakan dan diskriminasi 

ke dalam definisi perbudakan. Pemerintah akan menempatkan pemberian bantuan 

kepada korban sebagai proritas utama dan menjamin bagi para pelaku agar dapat 

membayar denda.67 Pemerintah juga akan menjadikan pelarangan kerja paksa 

serta pekerja anak sebagai prioritas dengan bekerja bersama civil society dalam 

monitoring. Adopsi akan roadmap ini diharapkan dapat membantu Pemerintah 

untuk melawan dan memberantas perbudakan lebih efektif. 

Kunjungan ini menunjukkan bahwa efek boomerang telah terjadi dimana 

membuka jaringan dengan melakukan kontak internasional memungkinkan 

keinginan dan tuntutan dari aktor domestik digaungkan hingga luar batas 

negaranya serta membuka tempat baru di fora internasional. SOS Esclaves 

bersama jaringannya berusaha memobilisasi informasi mengenai praktik 

                                                             
66 Shannon Garcia dan Samantha Macbeth. "A Roadmap To Where? The Haratin and the 

Mauritanian Roadmap to Combat the Aftermath of Slavery" op.cit., hal 21. 
67 Ibid, hal 33. 
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perbudakan Mauritania melalui submission kepada UNHRC dan telah 

mendapatkan respons seperti terbukanya meeting dan hearing terkait perbudakan. 

Sesuai dengan reporting mechanism yang ada, Special Rapporteur melakukan 

kunjungan kembali ke Mauritania tahun 2014 berbekalkan informasi ini untuk 

menilai perkembangan praktik perbudakan hinggan langkah pemerintah dalam 

penghapusannya. Hal ini menunjukkan bagaimana UNHRC berperan dalam efek 

boomerang untuk menggaungkan kembali isu yang dibawa oleh SOS Esclaves 

erta memberi tekanan kepada pemerintah Mauritania untuk mengadopsi 

rekomendasi yang diberikan. Tekanan yang diberikan oleh UNHRC kepada 

pemerintah Mauritania ini menunjukkan bagaimana aktor target akan menjadi 

lebih sensitif dan rentan ketika dihadapakan pada besarnya perbedaan akan janji 

dan klaim yang sudah dikeluarkan dengan bagaimana kenyataan akan praktik 

aktor target dalam memenuhi klaim tersebut. 
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BAB VI  

KESIMPULAN 

 

6.1  Kesimpulan 

Penulis menyimpulkan mengenai bagaimana strategi advokasi yang 

dilakukan organisasi non pemerintah (NGO) domestik Mauritania bernama SOS 

Esclaves yang bekerja sama dengan jaringannya terutama dengan organisasi non 

pemerintah lainnya yaitu Anti Slavery International (ASI) dan Minority Group 

Rights International (MRG) dalam usahanya untuk mendesak pemerintah 

Mauritania menghapuskan praktik perbudakan dengan mempengaruhi badan PBB 

yaitu OHCHR melalui mekanisme Special Rapporteur. 

Strategi yang ditempuh SOS Esclaves bersama jaringannya adalah dengan 

memanfaatkan information politics, seperti menyampaikan fakta terkait kondisi 

perbudakan di Mauritania dengan menunjukkan bagaimana gagalnya pemerintah 

mengimplementasikan hukum Slavery Act 2007 ke dalam beberapa laporan yaitu. 

Laporan yang diberikan jaringan juga mencakup testimoni yang berisikan 

kesaksian dan penuturan akan praktik perbudakan Mauritania dari budak 

langsung. Strategi lain yang digunakan adalah dengan memanfaatkan framing 

yang berusaha untuk menunjukkan bahwa praktik perbudakan yang masih 

langgeng hadir di masyarakat Mauritania meupakan hasil dari enggannya 

pemerintah untuk mengimplementasikan hukum Slavery Act 2007, namun praktik 

ini bukannya tanpa solusi karena jaringan memberikan beberapa rekomendasi 

solusi kepada pemerintah dalam usaha penghapusan perbudakan. 
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Strategi kedua yang dilakukan adalah dengan menggunakan symbolic 

politics, dengan melakukan beberapa aksi seperti raising awareness kepada 

pemerintah Mauritania untuk menunjukkan bahwa praktik perbudakan masih 

eksis dengan hadir berbicara di media massa, melayangkan surat terbuka, 

melakukan  workshop dan bertemu dengan perwakilan Tadamoun. Sit-in dan aksi 

mogok diluar kantor kepolisian juga dilakukan untuk mendesak pemerintah 

Mauritania untuk mengimplementasikan hukum agar mengadili kasus tuntutan 

hukum budak dibawah Slavery Act 2007. SOS Esclaves bersama jaringannya 

dalam usaha menarik perhatian publik akan isu perbudakan juga bekerja sama 

dengan media yaitu CNN untuk membuat video dokumenter berjudul 

“Mauritania: Slavery’s Last Stronghold” yang menunjukkan visual bagaimana 

hidup budak dibawah perbudakan Mauritania. 

Strategi ketiga adalah dengan leverage politics dimana SOS Esclaves 

bersama jaringannya berusaha menarik simpati aktor yang lebih powerful yaitu 

OHCHR dengan melakukan naming dan shaming yang diharapkan dapat 

memberikan tekanan kepada pemerintah Mauritania untuk merubah posisinya 

terhadap isu perbudakan. Cara yang ditempuh adalah dengan mengajukan 

beberapa submission yang berisi informasi praktik perbudakan Mauritania. Pada 

akhirnya, OHCHR memberikan respon dan perhatiannya akan submission ini 

dengan menimbang dan memasukkan beberapa informasi ke dalam laporannya 

serta mengadakan pertemuan dengan SOS Esclaves dan pemerintah Mauritania. 

Strategi terakhir yang dilakukan adalah dengan accountability politics 

yaitu bagaimana SOS Esclaves dan jaringannya berusaha untuk mengikat 

pemerintah Mauritania agar melakukan penghapusan perbudakan sesuai dengan 
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klaim dan pernyataan pemerintah Mauritania yang mengatakan bahwa perbudakan 

sudah dihapuskan. OHCHR juga memberi tekanan kepada pemerintah Mauritania 

lewat kunjungan kedua Special Rapporteur yang bertujuan menilai sejauh mana 

usaha pemerintah Mauritania terkait rekomendasi yang pernah diberikan dulu. 

Akhirnya pada Maret 2014, pemerintah Mauritania mengadopsi rekomendasi 

tersebut ke dalam yang berisikan 29 usaha pemerintah dalam menghapuskan 

perbudakan. 

 

6.2 Saran 

 Saran penulis kepada calon peneliti yang selanjutnya ingin menggunakan 

konsep sejenis adalah sebaiknya bisa memastikan andanya keterkaitan antar 

anggota jaringan dengan data yang cukup. Calon peneliti juga hendaknya bisa 

menentukan peran masing-masing organisasi dalam jaringan, siapa aktor target 

dan aktor yang lebih powerfulnya serta tuntutan apa yang ingin diangkat oleh 

jaringan. Bila calon peneliti ingin meneliti isu yang sama, sebaiknya mencoba 

mencari lebih kebijakan serta sepak terjang dari organisasi lokal dikarenakan baik 

pemerintah Mauritania maupun organisasi domestik hanya memberikan sedikit 

sekali informasi. 
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