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BENDUNGAN DUA BANGSA ITAIPÚ DAN MASYARAKAT SUKU ASLI

AVA GUARANI PARANAENSES

amat indah, penuh dengan air terjun yang
jatuh dari semua sungai dan anak sungainya
menuju ke Parana. ‘Nande Ruvusu” (Bapa
kami yang agung) telah memberikan kepada
mereka tempat yang suci ini untuk dipelihara,
dinikmati, untuk hidup dari ikan-ikannya dan
binatang-binatang gunung.

Itaipu di Sungai Parana adalah bendungan
terbesar di dunia. Pada tanggal 26 April 1973
dua pemerintahan yang dipimpin oleh diktator,
Paraguai dan Brasil, membuat perjanjian rahasia
mengenai Itaipu yang mengubah perjalanan
sejarah bagi masyarakat Ava Guarani dan Ache.
Karena perjanjian ini, Sungai Parana kehilangan
identitasnya dan para penjaga Guaraninya,
“Jary kuery”-nya, yaitu pelindungnya. Menurut
Ava Guarani lingkungan di mana mereka hidup
di sepanjang sungai sunguh-sungguh mewah,

Mereka berbagi agama tradisional mereka, yang
waktu itu masih lengkap, dengan komunitaskomunitas lain yang mereka kunjungi setiap
bulan untuk berdoa-menari: “Ketika kami tiba

„“Dulu Sungai Parana adalah KEHIDUPAN kami. Ia memberi
kami ikan dari sungai, setiap hari kami makan daging dari gunung.
Di pantai Parana, kami mempunyai makanan lebih dari cukup.
Sementara kami bekerja di tempat peternakan, kaum perempuan
sudah membawa makanan dari sungai untuk dimasak dalam
waktu beberapa menit saja. Kami tidak pernah kekurangan ikan.
Itulah cara kami hidup di sepanjang Sungai Parana.”
(Carmelita Benítez e Cristóbal Martínez)
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di sebuah komunitas, kami, lakilaki berburu dan melihat pekerjaan
‘oporaia’
(pemimpin
agama).
Segera kami mendapat banyak
daging. Kaum perempuan tinggal
untuk memasak dan membuat
chichi. Kami tinggal di sana untuk
berdoa selama seminggu. Mereka
datang dari mana-mana. Tidak
ada kekuatiran mengenai makanan
atau hal-hal lain.” Ada kelimpahan
makanan, kaya dalam protein dan
segala sesuatu yang dibutuhkan
untuk makanan yang baik dan hidup
dengan baik.

orang dari Itaipu tidak memberikan penjelasan
apapun kepada kami, kalau tidak kami hanya
akan tinggal di danau”. (Crescencio Díaz de Jukyry)

Bagi masyarakat Ava Guarani, untuk membuat
bendungan di Sungai Parana adalah hal yang
tidak pernah terpikirkan karena sungai ini
adalah tempat yang suci. Ini merupakan
sebuah kejahatan melawan ciptaan. Mereka
yakin akan perlindungan Nande Ruvusu. Na
Epifania menceritakan kepada kami bahwa
ketika pertama kali ia mendengar mereka akan
membuat bendungan di S. Parana, ia berkata:

Semua ini menyebabkan krisis spiritual
yang mendalam. Para pemimpin agama
kehilangan wibawa: Nande Ruvusu kurang
hebat dibandingkan dengan orang kulit putih.
Masyarakat Ava Guarani berada dalam ketakutan
besar karena kenaikan air sungai yang segera akan
terjadi segera. Tidak ada jalan untuk melarikan
diri. Sergia Cardozo de Pirai, Pto. Adela,
mengatakan bahwa mereka diperlakukan lebih
buruk daripada binatang. Paling kurang binatangbinatang diselamatkan dan ditempatkan di
tempat-tempat penampungan dan di tanahtanah cadangan yang besar.

“Mereka tidak akan dapat melakukannya
karena air ini diletakkan di sana oleh Allah.”

Beberapa orang melawan sampai mereka melihat
bagaimana air itu naik. Baru setelah itu mereka
menunduk di hadapan hal yang tak terelakkan:
“Kami tidak mau mati tenggelam. Ketika kami
meninggalkannya, air sudah naik dan orang-

Ketika Sungai Panama dibuat bendungan,
ia menjadi kejam dan menelan semua yang
dilewatinya. Namun hal yang paling menyedihkan
adalah pelaksanaan pengusiran 38 komunitas
masyarakat suku asli tidak diperhatikan,
diperlakukan lebih buruk daripada binatang.
Mereka menjadi sakit karena stress meninggalkan
habitat alami mereka. Semua wilayah Ava
Paranaenses di bawah air atau menjadi tempat
penampungan dan tanah-tanah cadangan untuk
binatang-bintang dan tanam-tanaman, dijaga
dengan baik. Mereka tidak pernah mendapat
ganti rugi atas kehilangan tanah mereka atau
atas pencabutan hak milik wilayah tradisional
mereka secara legal menurut Perjanjian 107 dari
Organisasi Tenaga Kerja Internasional, sebuah
organisasi PBB yang telah ditandatangani oleh
Paraguai.
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Mereka merobohkan pagar
Setelah usaha-usaha untuk mendapatkan kembali
tanah-tanah mereka tidak berhasil, komunitaskomunitas masyarakat suku asli memutuskan untuk
pergi ke suatu tempat yang letaknya dekat dengan
Cadangan Biologis Limoy, yang sebagaimana
disampaikan kepada mereka adalah milik
Pemerintah.
Segera setelah mereka tiba di tempat di mana
mereka hidup dulu, Ava Paranaenses membangun
sebuah tempat sembahyang agama tradisional
mereka, membangun rumah-rumah dan sebuah
sekolah. Setahun kemudian mereka diusir secara
hukum karena seseorang menunjukkan sertifikat
tanahnya di pengadilan sipil.
Malam hari sebelum pengusiran dan dini hari
pada tanggal 30 September mereka bekerja keras
untuk pindah ke sebuah tempat di dalam wilayah
bendungan di sebuah cabang Sungai Itaimbey,
delapan kilometer dari tempat di mana mereka
berada. Untuk pertama kali dalam 40 tahun
masyarakat suku asli ini merobohkan pagar dan
kembali ke tanah leluhur mereka.

Pengusiran

mengambil barang-barang seperti piala-piala
perang, binatang-binatang kecil seperti ayam,
induk ayam guinea, bebek, anak ayam dan dua
sepeda motor yang tidak dapat dibawa oleh
masyarakat suku asli ketika mereka lari.

Pada tanggal 30 September 2016 pagi hari,
iring-iringan mobil polisi yang panjang yang
penuh dengan polisi, truk dengan kuda-kuda
tunggangan untuk polisi, dua mobil traktor
yang besar (sepertinya untuk membawa
masyarakat asli), sebuah truk dan sebuah mobil
dari Institut Masyarakat Suku Asli Paraguai
dengan “hadiah-hadiah”, sebuah truk yang
penuh dengan polisi dari Kelompok Operasi
Khusus, dan sebuah kelompok petani (untuk
merobohkan rumah-rumah dan membawanya
ke truk) tiba. Semuanya muncul seolah-olah
mereka harus membasmi sebuah kelompok
yang amat berbahaya. Hal yang amat
mengejutkan bagi pihak berwenang adalah
tidak ada seorangpun di tempat itu kecuali dua
SSpS, Sr. Ángela Balbuena dan Sr. Mariblanca
Barón yang tinggal untuk mendokumentasikan
perpindahan masyarakat suku asli. Ketika
perusakan rumah-rumah dimulai, sebuah
traktor yang besar segera tiba dan merusak
panen masyarakat suku asli ini. Mereka juga

Setelah merobohkan rumah-rumah dan
sekolah, mereka membakar semuanya. Luas
tempat penampungan masyarakat suku asli di
Cadangan Biologis Limoy kurang dari satu
hektar. Tempat cadangan ini memiliki 14.842
hektar, tidak terhitung waduk air yang menjadi
milik masyarakat suku asli, di mana mereka
menguburkan orang-orang mereka yang telah
meninggal. Sekarang pihak berwenang meminta
mereka untuk mengosongkan setengah hektar
di mana mereka tinggal. Luas wilayah Itaipú
seluruhnya adalah 234.619 hektar (134.878
ha: waduk dan 99.741 ha: daerah-daerah yang
dilindungi). Sungai Parana tidak lagi menjadi
milik masyarakat,
bahkan tidak menjadi
milik roh-roh pelindung yang memeliharanya.
Mereka juga tetap berada di bawah air. Namun
suatu hari mereka akan bangkit dan akan
membawa keadilan.

3

Refleksi
Cerita ini mengingatkan kita akan situasi
kehidupan banyak masyarakat suku asli di
dunia ini. Ini menunjukkan kepada kita unsurunsur tertentu yang berbeda yang sesuai
dengan identitas masyarakat suku asli: sebuah
pertanyaan yang bahkan di bidang antropologi
tidaklah mudah untuk dirumuskan.

Di sini kita dihadapkan dengan sebuah
pertanyaan yang mungkin kita jarang
tanyakan kepada diri kita sendiri, namun yang
menentukan pikiran-pikiran dan tindakantindakan kita.
e
e
e

Sebanyak poin-poin yang muncul dari unsur
ketidakadilan sosial, ini juga menuntun kita
untuk melihat bahwa dalam masyarakat suku
asli atau orang-orang aborigin ada relasi yang
kuat dengan bumi, rasa komunitas mereka, rasa
waktu mereka, relasi mereka dengan leluhur,
dan religiositas mereka. Kemudian, ada relasi
mereka dengan iman Katolik, Lembaga Gereja,
teologi, dll.

Siapakah ‘orang lain’?
Bagaimana kita melihat orang lain?
Teologi yang mana yang menjadi
dasar pelayanan misionerku?

Penting untuk menjadi sadar akan kerangka
teologis seseorang karena ini dapat menuntun
seseorang, entah menghargai berbagai budaya
atau mengadilinya tanpa membangun dialog
kehidupan dengan Injil.

Yesus adalah model kita
Dalam misteri inkarnasi, Allah menjadi
manusia. Yesus bukanlah manusia umum.
Dia lahir sebagai seorang Yahudi, dibina dan
dibentuk oleh budaya Yahudi dari Palestina
yang waktu itu dijajah oleh orang-orang Roma
pada abad pertama. Ia berbicara bahasa Aramaic
dengan logat orang-orang Galilea yang
dipandang rendah. Dia tidak makan babi atau
makanan lain yang dilarang oleh Torah. Dia
percaya bahwa bumi itu datar dan merupakan
pusat alam semesta dan matahari mengitarinya.
Yesus adalah manusia pada jaman-Nya dan
lingkungannya, sebagaimana yang dikisahkan
dalam Filipi 2:6-8.

“tidak sempurna” untuk mewahyukan diri-Nya
sendiri. Suatu kali S. D. Gordon mengatakan:
“Jesus adalah Allah yang diwahyukan
dalam sebuah bahasa yang dapat
dimengerti oleh manusia.”

Bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia
ini adalah bahasa budaya manusia.
“Sabda Allah yang menjadi manusia
dalam Yesus Kristus, juga menjelma
dalam sejarah dan budaya.” (Benediktus
XVI, sambutan pembukaan pada Kongres
Aparecida)

Apabila kita mengambil model inkarnasi secara
serius, ini mempunyai implikasi-implikasi
yang konkrit bagi karya pelayanan misioner
kita. Dan ini adalah satu-satunya cara yang

Yesus yang lahir dalam sebuah budaya tertentu
mengatakan sesuatu yang amat penting tentang
Allah. Allah menggunakan sebuah budaya yang
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dapat kita lakukan untuk mempengaruhi
realitas agar dapat memulai perubahan.
Ajaran Sosial Katolik (ASK) belum
mengembangkan
dokumen
khusus
apapun mengenai Masyarakat Suku Asli,
juga sebuah teori khusus tentang hal ini.
Kenyataan ini amat mungkin disebabkan
oleh tujuan keberadaan Gereja yang
universal bagi semua umat Allah, terkait
dengan realitas mereka berdasarkan pada
sebuah visi antropologis bersama dari
martabat semua orang. Dalam mencari
bahan-bahan yang relevan tentang topik
ini, seseorang dapat memilih kriteria
eksklusi, dimulai dalam isi dokumendokumen ASK (berbagai dokumen sosial
dari para Paus sejak tahun 1891 dan dokumendokumen Konsili Vatikan II) atau seseorang
dapat melihat bahan-bahan yang lebih luas
termasuk dokumen-dokumen yang terkait
dengan kunjungan pastoral dari beberapa Paus
ke negara-negara yang mempunyai masyarakat
suku asli.

sebuah konteks budaya dan memerlukan tanggapan
berkelanjutan dari para pelaku sosial dari budaya
mereka sendiri …” (Laudato Si´, 144)
“Dalam arti ini, sangat diperlukan untuk memberi
perhatian khusus kepada komunitas-komunitas
aboriginal dengan tradisi-tradisi budaya mereka. Mereka
bukanlah sekedar minoritas di antara yang lain, namun
harus menjadi teman berbicara utama, khususnya ketika
membuat proyek-proyek yang besar yang mempengaruhi
ruang mereka. Bagi mereka tanah bukanlah sebuah
barang ekonomis, namun sebuah anugerah Allah dan di
sanalah leluhur mereka beristirahat, sebuah ruang yang
sakral yang mereka butuhkan untuk berinteraksi untuk
menjaga identitas dan nilai-nilai mereka. Ketika mereka
tinggal di wilayah mereka, merekalah yang menjadi
penjaga terbaik bagi leluhur mereka. Namun demikian,
di berbagai penjuru dunia, mereka ditekan untuk
meninggalkan tanah mereka untuk membebaskan tanah
mereka untuk proyek-proyek yang menghasilkan bahan
baku dan pertanian yang mengabaikan memburuknya
alam dan budaya.” (Laudato Si’ 146)

Karenanya kita dapat melihat bahwa Gereja
telah memulai sebuah jalan yang mendekati
masyarakat suku asli, dimana seseorang melihat
tantangan enkulturasi iman Katolik dalam
komunitas-komunitas ini dan memberikan
dukungan terhadap tuntutan masyarakat suku
asli.
Baru-baru ini Paus Fransiskus membawa
pencerahan bagi kita:
“Lingkungan manusia dan lingkungan alam
memburuk bersama-sama dan kita tidak dapat
menyelesaikan masalah memburuknya lingkungan
secara memadai apabila kita tidak memperhatikan
penyebab-penyebab yang berhubungan dengan
memburuknya manusia dan sosial. Kenyataannya
kerusakan lingkungan dan masyarakat
mempengaruhi secara khusus yang terlemah di
planet ini. (Laudato Si´, Nº 48).

Beberapa teks kitab suci yang dapat membantu
refleksi kita:
Ulangan 10:19

“Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu
kepada orang asing, sebab kamupun dahulu adalah
orang asing di tanah Mesir.”

Gereja membela properti pribadi namun
mengingatkan kita bahwa selalu ada kewajiban sosial.
(Laudato Si´, 93)

“...Perlulah untuk memasukkan perspektif hak-hak
masyarakat dan budaya mereka sehingga mengerti
bahwa pengembangan sebuah kelompok sosial
mengandaikan sebuah proses historis di dalam

Kejadian 18:18…
“Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta
berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi
akan mendapat berkat.”
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Yesaya 56:7…

Apakah kita sebagai sebuah komunitas
mau mengadakan perlawanan terhadap
proyek-proyek besar yang merusak atau
membuang seluruh Komunitas Masyarakat
Asli? Bagaimana kita membangun jaringan
kerjasama dengan organisasi-organisasi
yang sependirian, khususnya VIVAT kita
sendiri untuk memperkuat tuntutan mereka
terhadap pemerintah lokal dan nasional?

“Mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang
kudus dan akan Kuberi kesukaan di rumah doaKu. Aku akan berkenan kepada korban-korban
bakaran dan korban-korban sembelihan mereka
yang dipersembahkan di atas mezbah-Ku, sebab
rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala
bangsa.”
1 Raja-raja 21:1-43 Kebun anggur Nabot dan Ahab

Doa:

Galatia 3:28
“Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau
orang Yunani, tidak ada hamba atau orang
merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan,
karena kamu semua adalah satu di dalam
Kristus Yesus.”

(Teks diambil dari “Misa Tanah tanpa Kejahatan”
dari Pedro Casaldáliga)
Saya adalah orang Guarani
Tertulis dalam lagu Guarani
Bahwa semua benua
Bahwa semua Orang dari Masyarakatku
Sekarang melagukan penderitaan mereka,

Poin-poin untuk direfleksikan

1
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Aku mempunyai budaya seribu tahun
Setua Matahari
Seperti gunung-gunung dan sungai-sungai
Dari Ibu Lacta yang agung
Aku menanam Anak-anak dan Kata-kata
Aku menanam jagung dan ubi kayu
Aku menyanyi dengan bahasa seruling
Aku menari berpakaian seperti bulan
Dihiasi oleh burung-burung dan bulu-bulunya
Aku adalah sebuah budaya yang harmoni dengan Ibu
Alam Semesta.
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Bagaimana keterlibatan kita sebagai
komunitas,provinsi, regio terhadap keadaan
yang menyedihkan dari Masyarakat Suku
Asli? Apakah ASK membantuku/kita
untuk mengerti tanggung jawabku/kita
untuk berpihak pada mereka?

Dalam berbagai karya pelayanan pastoral
kita, bagaimana kita memperluas
lingkaran untuk memasukkan mereka
yang tersingkirkan dalam masyarakat,
khususnya masyarakat suku asli?

5

Saudara-saudara yang datang dari luar
Yang ingin menjadi saudara-saudara
Dengarkan laguku.

Mengingat tema Kapitel Umum XIV kita
“Didayai Roh Kudus kita berbagi Kabar
Gembira di tengah-tengah masyarakat”,
bagaimana saya melihat dan mendekati
keragaman masyarakat untuk berbagi
Kabar Gembira?

Siapakah masyarakat suku asli di negara di
mana saya menjalankan karya pelayanan
misionerku? Apa yang telah dilakukan
Gereja untuk mendekati mereka? Apakah
ada dokumen-dokumen gereja mengenai
suku asli?
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Aku adalah Damai dengan diriku sendiri dan dengan
tanah.
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Mempertimbangkan misi bersama,
bagaimana sikap kita ketika masyarakat
suku asli menuntut kembali tanah leluhur
mereka? Bagaimana saya terlibat dalam
keprihatinan-keprihatinan mereka?

Diterjemahkan oleh: Sr. Ines Setiono, SSpS
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