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PENGANTAR
Saya merasa tergugah ketika diminta untuk
merefleksikan tentang ‘Budaya Damai’. Kelihatannya
ini merupakan sesuatu yang ironi karena saya sudah
tinggal di Sudan Selatan sejak tahun 2009 dan
menyaksikan negara ini mengalami kemunduran
dari ‘rasa optimisme yang penuh kegembiraan’
ketika orang-orang melakukan pemungutan suara
untuk kemerdekaan pada tahun 2011 menjadi
sebuah masyarakat yang dirundung kekerasan, rasa
tidak aman, hancurnya ekonomi dan banyaknya
orang yang kelaparan. Sebelum pecahnya kekerasan
pada bulan Desember 2013, ada hukum dan aturan
serta suku-suku kelihatannya belajar untuk hidup
berdampingan secara damai. Identitas kebangsaan
sebagai orang-orang Sudan Selatan muncul dan juga
kemakmuran baru. Sudan Selatan kaya akan sumber
alamnya: diharapkan akan ada kemajuan yang cepat
dalam tingkat kehidupan.
Sejak waktu itu saya sudah menyaksikaan dan
belajar apa yang terjadi ketika para pemimpin
menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk
keuntungan diri mereka sendiri, keluarga mereka,
kelompok etnik mereka dan ketika tingkah laku
manusia hancur menjadi ancaman sesama yang
tidak manusiawi. Satu penulis lokal, Jacob Lagu,
memperingatkan bahwa kekerasan di Sudan Selatan
sedang memecah belah komunitas-komunitas
dengan mengatakan,

‘Perang adalah sebuah bisnis yang kotor. Tak
terelakkan perang merendahkan kita semua.

Perang mengurangi kemanusiaan kita sebagaimana kita terus menerus
mengabaikan kemanusiaan musuh-musuh kita. Kita semua terkunci
dalam cerita-cerita menjadi korban yang penuh konflik. Setiap pihak
percaya dengan sepenuh hati bahwa mereka adalah korban-korban
ketidakadilan. Setiap pihak percaya bahwa musuh-musuh mereka adalah
para penyerang yang tidak merasa bersalah. Apa yang membuat kejadian
ini merusak secara khusus adalah rasa kesukuan. Ini menyebabkan
kita menghubungkan seseorang dengan komunitas mereka. Ini telah
mempertajam perbedaan antara ‘mereka’ dan ‘kami’. Ini telah menuntun
kita pada bencana hukuman kolektif yang tragis,’ ia menyatakan.
Kata-kata Lagu dapat diterapkan pada situasi di banyak negara sekarang
ini. Saya mengundang kalian untuk tidak hanya merefleksikan Sudan
Selatan namun lebih luas tentang apa yang dapat kita lakukan untuk

mengembangkan sebuah budaya damai.

MELIHAT: Pencarian Damai
Situasi Konflik Global

rata global. Perdamaian global adalah sebuah gambar yang
rumit. Kebanyakan kemunduran terjadi di Timur Tengah
Edisi ke sepuluh (2016) dari Indeks Damai Global (GPI) dan Afrika (MENA), sudah menjadi daerah yang paling
menunjukkan bahwa dunia menjadi kurang damai pada sedikit damainya di dunia. Begitu intensnya kejahatan dan
tahun 2015. Kenyataannya, sedikit lebih banyak negara konflik yang terjadi di MENA akhir-akhir ini sehingga bila
yang mengalami kemajuan, 81, daripada yang megalami dipisahkan, tingkat rata-rata perdamaian di bagian dunia
kemunduran, 79. Sebagaimana ukuran kemunduran lebih lain mengalami kemajuan.
besar daripada kemajuan, ada kemunduran dalam rata-

Damai itu Mungkin

Peningkatan dalam Terorisme

Damai nampaknya seperti sebuah tujuan yang terlalu jauh
namun melihat kembali beberapa abad lalu atau bahkan,
dalam beberapa kasus, beberapa dekade yang lalu: Italia
bukanlah negara yang bersatu namun merdeka dan masingmasing negara bagian berperang; Amerika mengalami
perang sipil dimana perbudakan kaum negro merupakan
isu penting; Perancis mengalami revolusi berdarah:
masyarakat melawan kaum ningrat; Afrika Selatan dengah
pemerintahannya yang aparteid; perdamaian antara
Protestan dan Katolik di Irlandia Utara nampaknya tujuan
yang tidak dapat tercapai; Jerman Timur dan Barat dipisah
oleh tembok Berlin; dan daftar ini terus berlanjut. Sudan
Selatan adalah bangsa yang terbaru di dunia ini, salah satu
bangsa yang tingkat pendidikannya paling kecil dengan
pelayanan kesehatan yang paling miskin dan tingkat hidup
yang paling rendah. Bangsa ini mengalami konflik dan
perpecahan selama bertahun-tahun; namun ada harapan.
Negara-negara lain telah porak poranda akibat kekacauan
konflik dan perpecahan etnik. Mengapa ini tidak terjadi
di Sudan Selatan? Harapan akan bersemi dari generasi
warga negara mendatang yang mana kita harus menjamin
terjadinya pendidikan yang lebih baik.

Sementara kematian dalam berbagai konflik merupakan
keprihatinan besar di Timur Tengah dan Afrika, yang
merupakan daerah seluas kurang dari 1/6 Globe.
Kenyataannya, dengan berakhirnya perang sipil di Kolombia
selama tahun 2016, belahan bumi Barat bebas dari konflik
besar. Namun penyebaran terorisme ke banyak negara dan
meningkatnya praktek-praktek biadab seperti pemenggalan
kepala sungguh-sungguh mengusik.

MENIMBANG:

Tradisi Membangun Damai Orang Kristen

Ada orang-orang seperti Alm. Christopher Hitchens, yang
berpendapat bahwa pembawaan Yudaisme dan Kristianitas adalah
keras karena keduanya bersumber dari teks-teks yang penuh
kekerasan. Kritik semacam itu suka mengutip Ulangan 7, yang
menyebutkan bahwa Allah memberikan perintah untuk membunuh
orang-orang Kanaan, dan Kitab Wahyu, yang menggambarkan
kekerasan yang membawa perubahan besar melawan musuhmusuh Allah dan Mesias Allah. Dan sesaat kita mungkin raguragu ketika kita mempertimbangkan kata-kata Yesus ini: “Jangan
kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai; Aku
datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.”
Disamping kontradiksi dan kemenduaan yang sekali-sekali ada
ini, bagi orang-orang Kristen, menjadi setia kepada Kitab Suci
memerlukan interpretasi, mengambil teks secara keseluruhan dan
secara khusus pada kehidupan dan pesan Yesus Kristus. Pernyataan
langsung yang penting oleh Yesus ditemukan dalam Mateus, bab 5:
“Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan
disebut anak-anak Allah.”
Kita memperoleh keberanian dari janji Allah untuk menyertai kita.
Yesaya (41:10) mengatakan “Janganlah takut, sebab Aku menyertai
engkau. … Aku ini Allahmu. Aku akan menguhkan, bahkan akan
menolong engkau.” Kata-kata akhir Yesus kepada para murid-Nya
dalam Injil Matius 28 adalah, “Dan ketahuilah, Aku menyertai
kamu senantiasa.” Dan dalam Yohanes 14, “Janganlah gelisah
hatimu, dan janganlah takut.”
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Keadilan adalah sebuah tujuan besar dari pembangunan
perdamaian kaum beriman. Dalam Mazmur 85, kita membaca:
“Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman.” Damai
tidak dapat langgeng kecuali penyelesaian yang disetujui dapat
menjamin terjadinya keadilan terhadapa mereka yang merasa
dirugikan.
Pada dasarnya ada dua model pembangunan damai orang
Kristen selama lebih dari dua milenium: ‘pasifisme – suka
damai’ dan ‘perang yang adil’. Pasifisme adalah pendirian
bapak-bapak gereja perdana. Tertullian, seorang guru dari

Afrika Utara pada abad ke tiga, mengatakan bahwa orangorang Kristen seharusnya mengikuti perintah Yesus: tanpa
kekerasan, secara harafiah. Mereka tidak seharusnya
melawan penyerangan atau penganiayaan, dan mereka
tidak seharusnya bertugas di militer atau kepolisian. Ide
itu lenyap ketika Kekaisaran Roma menjadi Kristen. Ide
ini tidak dihidupkan lagi sampai kelompok Anabaptists
muncul dalam Reformasi. Kelompok Mennonites dan
kemudian kelompok Quakers, menegaskan kembali
apa yang mereka pandang sebagai perintah Yesus untuk
menolak partisipasi dalam kekerasan apapun dan menolak
tugas militer.

Ciri-ciri utama dari model pembuat perdamaian yang adil adalah
usahanya yang terus menerus untuk bekerjasama dengan golongangolongan yang berpikiran benar lainnya dalam masyarakat. Secara
eksplisit model ini mengundang para pemimpin Kristen untuk bekerja
dengan masyarakat sipil. Pembuat perdamaian yang adil tidak bekerja
melawan pemerintah di bawah situasi yang normal, namun model
ini harus menjaga kapasitasnya untuk mengambil jarak kenabian dan
advokasi dari pemerintah agar menjadi otentik terhadap gurunya, Yesus
Kristus.

Langkah yang cukup berbeda diambil oleh Agustinus dan
Thomas Aquino. Mereka mengatakan bahwa penggunaan
kekuatan diperbolehkan hanya bila tujuannya adalah
menghukum penyerangan dan memulihkan perdamaian.
Model “perang yang adil” terus menjadi pendekatan
Gereja Katolik Roma sampai hari ini. Namun pada
dasarnya model “perang yang adil” menyediakan tuntunan
kepada negara, kepada para pemimpin pemerintah, dan
mungkin kepada para pemimpin milisi. Model ini tidak
menyediakan banyak tuntunan bagi para pemimpin
Kristen yang sedang mencari cara untuk menghentikan
kekerasan.
Kedua model pembangunan perdamaian ini tidak
menyediakan tuntunan bagi kaum aktivis Kristen, para
pembangun perdamaian. Lebih dari dua puluh tahun yang
lalu sebuah model baru telah muncul. Model ini disebut
“Pembuat Damai yang Adil”, atau dalam beberapa
lingkungan disebut “Perdamaian yang Adil.” Model ini
amat berdasar pada Kitab Suci, khususnya “inisiatifinisiatif Yesus yang mentransformasi” sebagai program
dasar kita untuk aksi. Model ini juga berdasar pada
pengalaman para pemimpin abad XX seperti Gandhi dan
Martin Luther King Jr. yang menggerakkan perlawanan
tanpa kekerasan terhadap penindasan yang penuh
kekerasan. Model ini berdasar pada teologi pembebasan
sebagai sebuah dasar pesan Injil – tuntutan bahwa
Yesus Kristus adalah Pembebas, yang pesan dasarnya
adalah membawa pembebasan bagi orang-orang miskin
dan tertindas. Lebih lanjut model ini berdasar pada
norma-norma hak-hak asasi manusia yang diakui secara
internasional, seperti Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia
Universal.

Pembuat perdamaian yang adil mengakui bahwa perdamaian bukanlah
sebuah keadaan akhir yang sederhana. Persetujuan perundingan
apapun yang mengakhiri sebuah perang harus didukung dalam jangka
menengah dan panjang.
•
•
•

Persetujuan ini harus ditopang oleh kemajuan terhadap respek
bagi hak-hak asasi manusia.
Persetujuan ini harus ditopang dengan memajukan wakil yang adil
dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam penyelesaian melalui
sebuah proses demokratik yang layak.
Sebuah keadaan yang damai juga harus ditopang secara ekonomi.
Perdamaian tidak dapat bertahan kalau kegiatan ekonomi yang
normal tidak dipulihkan dan kalau manfaat ekonomi tidak
dibagikan dengan adil oleh kelompok-kelompok yang berkonflik.
Secara umum penduduk harus merasakan taruhan perdamaian
karena ada harapan yang realistis akan adanya kemajuan dalam
hidup mereka.

Merujuk pada Pesan Paus Fransiskus untuk Hari Perdamaian
Sedunia ke 50, 01 Januari 2017 - “Tanpa kekerasan: sebuah Gaya
Politik untuk Perdamaian”.

BERTINDAK: Menentukan Tanggapan Kita
Struktur Sebuah Masyarakat Penuh Damai
Untuk mengerti mengapa beberapa negara penuh damai dan negara-negara lain tidak, adalah hal yang sungguh-sungguh
rumit. Banyak faktor menyumbang untuk terjadinya stabilitas yang penuh damai. Suatu perdamaian yang stabil tumbuh
dari penerimaan hak-hak asasi manusia dan pengakuan martabat dasar dari setiap orang. Menghilangkan satu atau lebih
dari faktor-faktor yang saling terhubung ini maka masyarakat menjadi semakin rentan.
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Di negara-negara dimana ada distribusi sumbersumber yang amat tidak setara – orang kaya, kelas
atas dan orang miskin, mayoritas – suatu perdamaian
yang tidak stabil bisa dipaksakan untuk beberapa
saat namun suatu perdamaian yang langgeng tidak
dapat bertahan. Indikator-indikator ketidakstabilan
adalah:Ein hohes Maß an Korruption
• Tingkat tinggi korupsi
• Pemaksaan penyensoran oleh negara
• Melumpuhkan kritik
• Pemerintah yang diktator
• Runtuhnya ekonomi
• Pelanggaran hak-hak asasi manusia

Pertanyaan 1. Bagaimana kaum religius
dapat menjadi agen-agen perdamaian
yang efektif ?
Menghidupi Budaya Damai
Saya datang pada tahun 2009 ke Sudan Selatan yang
cukup damai dan stabil. Sekarang Sudan Selatan
dinilai sebagai salah satu negara yang paling tidak
aman di dunia. Seorang Suster Abdi Roh Kudus,
Veronica, ditembak dan dibunuh pada bulan Mei
2016. Para religius lain menjadi korban perampokan,

kekerasan dan ancaman kekerasan. Namun dalam situasi yang sulit ini, kaum
religius mempunyai banyak hal untuk ditawarkan, mungkin lebih daripada
pada saat yang stabil. Orang-orang tahu bahwa kita dapat pergi namun merasa
dikuatkan ketika kita memilih untuk tinggal bersama mereka. Kata-kata
Yesus kepada Petrus di taman Getsemani, ‘Tidakkah kamu sanggup berjagajaga satu jam dengan Aku?’ mempunyai makna baru. Kita dipanggil untuk
menghidupi iman Kristiani kita. Sebagaimana Uskup Agung Metropolitan
Sudan Selatan, Paolino Lukudu Loro, menulis: ‘Jadilah kuat dan tabah
karena Tuhan, Allah kita, beserta kita dalam saat yang sulit ini’.
Sr Veronica SSpS memberikan hidupnya untuk membantu orang-orang
Sudan Selatan. Ia menulis:
Baru-baru ini seseorang bertanya kepadaku, mengapa saya tinggal di
sini dibawah situasi seperti itu. Mengapa – Karena Yesus melanjutkan
jalan-Nya dan tidak menyerah ketika situasi menjadi sulit. Dia menerima
penderitaan, kesukaran dan memanggul salib sampai akhir. Dia tetap
taat pada kehendak Bapa. Dia selalu bersama dengan orang-orang. Dia
tidak meninggalkan mereka. Bahkan Dia siap untuk menerima kematian
karena Dia mengasihi mereka. Menjadi seorang murid perempuan
Yesus, saya sedang mengikuti jejak-jejak Yesus dalam kuasa Roh Kudus.
Saya tidak dapat meninggalkan orang-orang Sudan Selatan karena saya
mengasihi mereka. Mereka bahagia bahwa kita tinggal bersama mereka,
berdoa bersama mereka dan bekerja bersama-sama untuk membangun
negara muda dan rentan ini. Orang-orang membutuhkan dukungan, doa
dan bantuan kami. Di persimpangan jalan ini saya ingin berterimakasih
kepada semua yang mendukung kami dengan doa-doa, kurban-kurban
dan keuangan mereka. Kami dipanggil untuk menjadi sebuah tanda
harapan khususnya dalam saat kegelapan ini. Allah tidak akan pernah
meninggalkan kita karena Dia adalah Imanuel kita = Allah beserta kita.
Seseorang dapat
menghidupi budaya
damai di tengahtengah situasi yang
amat sulit bila kita
mengenali apa yang
penting bagi kita.
Sebuah peringatan
yang ringkas dan
tajam bagi saya
adalah peribahasa:
‘Sebuah kapal di
pelabuhan itu aman
namun bukan itulah
gunanya kapal.’
Ada peribahasa
Orang-orang
Tionghoa yang mengatakan:
“Kalau ada terang dalam jiwa, akan ada keindahan dalam orang.
Kalau ada keindahan dalam orang, akan ada kerukunan dalam rumah.
Kalau ada kerukunan dalam rumah, akan ada ketenteraman dalam bangsa.
Kalau ada ketenteraman dalam bangsa, akan ada damai dalam dunia.”

Pertanyaan 2. Bagaimana kita menciptakan dan menghidupi
budaya damai?
Diterjemahkan oleh: Sr. Ines Setiono, SSpS
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