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BAB IV

UJARAN KEBENCIAN DALAM PANDANGAN MORAL KRISTIANI DAN

RELEVANSI ETIS BAGI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Kesatuan dan persatuan Indonesia merupakan cita-cita luhur yang diharapkan oleh

segenap anggota warga yang tinggal sekaligus menetap di negara ini. Namun hal ini

merupakan harapan dan tantangan yang harus dihadapi bersama. Di tengah peliknya

kehidupan masyarakat kultural, sering kali diterpa oleh berbagai konflik yang mengganggu

ketahanan dalam relasi sosial. Sala satu persoalan yang akhir-akhir ini meledak ke permukaan

 publik adalah “ujaran kebencian.” Sensitifitas terhadap suku, agama dan ras merupakan

deretan berbagai kelompok sosial yang kerap dijadikan korban dalam permainan politik.

 Keberagaman budaya dan corak hidup multikulturalisme bukan lagi sebagai kekayaan

bangsa melainkan berdiri sendiri selaku menjadi ancaman antara satu kelompok terhadap

yang lainnya. Di sinilah letak jurang pemisah yang kelihatan cukup signifikan yang dapat

menghancurkan keutuhan negara. Betapa tidak, sikap egoisme, inklusivisme dan

fundamentalisme menjadi latar belakang pemicu konflik. Lantas kita bertanya, kemanakah

semangat nasionalisme untuk membawa negara Indonesia ini ke arah yang lebih baik?

Kebudayaan nasional merupakan totalitas sikap, sistem dan pola hidup, tingkah laku,

kerohanian bangsa dan segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia Indonesia sendiri. Ini

dapat terungkap lewat filsafat berpikir, pandangan hidup, cara hidup dan kepribadian

orang-orang Indonesia sendiri. Hal-hal inilah yang membedakan kebudayaan kita dengan
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kebudayaan lain di dunia. Ketika era kini orang-orang secara sadar mengesampingkan

nilai-nilai budaya Indonesia maka kita sedang berada pada ambang kehancuran.

Pemberhangusan terhadap nilai-nilai kebudayaan memberikan indikasi bahwa nasionalisme

negara ini telah rapuh serta membangkitkan kebencian antar pribadi maupun golongan.

Persoalan mengenai bangsa Indonesia justru terletak pada tantangan menghadapi

perjuangan bersama dalam memberantas ideologi-ideologi yang berhaluan chauvinistik dan

anti-pemerintah. Berbagai ideologi yang memberatkan kemerdekaan berada bersama di bumi

Indonesia. Keragaman sebagai bukti eksistensi yang telah sekian lama hidup seakan-akan

dihalangi dengan potensi konflik yang kian beragam. Adapun aneka konflik yang kian

beragam berciri horisontal maupun vertikal. Pengalaman keseharian secara sadar disuarakan

oleh berbagai media di tanah air tentang motif-motif konflik yang terjadi dimana saja.

Semakin sering badai pertarungan dipertontonkan dan masyarakat semakin terluka dengan

berbagai dampak yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi.

4.1 Merawat Kebhinekaan Dan Nilai-Nilai Pancasila

Kebhinekaan menjadi suatu tenunan kebangsaan sehingga manusia Indonesia perlu

menjaga otensitas ini sebagai upaya menangkal serangan dari pihak mana pun. Semboyan

“Bhineka Tunggal Ika” atau berbeda-beda tapi tetap satu,  merupakan pengakuan atas realitas

kemajemukan yang ada di Indonesia. Keberagaman tentunya menjadi latar belakang dari

aspek kehidupan sosial bangsa. Sala satu fenomena yang sedang hangat-hangat terjadi dan

mencuat ke ranah publik serta menjadi konflik sosial yakni kisruh agama.
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 Salah satu kesan buruk dari hakikat peranan agama di Indonesia ialah adanya paham

fundamentalisme yang kerap kali menjadi ancaman. Dalam kaitannya dengan menjaga

tenunan kebangsaan itu, agama mesti lebih memainkan peranannya sebagai faktor

pemantapan stabilitas (keseimbangan) ketahanan dan pembangunan nasional. Merawat

kebhinekaan berarti memelihara nilai-nilai solidaritas di tengah kemajemukan. Hal termaktub

di atas menjadi diskursus serius demi menjaga asas keutuhan nasinonalisme di negara ini.

Ideologi adalah keseluruhan sistem ide yang secara normatif memberikan presepsi,

landasan, serta pedomaan tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam seluruh

kehidupannya dan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dengan perspektif ini, maka

Pancasila mengandung nilai-nilai keutamaan yang mengatur keutuhan dan persatuan seluruh

bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara; namun kenyataan menunjukan bahwa

banyak yang belum terlaksana secara tuntas, banyak kekosongan ideologis yang justru

memperlihatkan kerawanan-kerawanan dalam bidang ideologi. Pancasila menjadi salah satu

pilar yang menopang ketahanan NKRI, sehingga manusia Indonesia secara sadar

mempratekkan segala nilai yang terkandung di dalamnya.

  Demikian pula Pancasila harus dituangkan ke dalam konsep bentuk negara dan sistem

pemerintahannya, ke dalam kehidupan hukum dan perundangan. Untuk itu perlu disadari

adanya masalah-masalah pokok, baik nasional maupun internasional, serta masalah-masalah

yang timbul berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak mungkin bisa

dihindari begitu saja, tetapi jutru harus dipecahkan secara tepat dan benar. Persoalan dewasa
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ini yang senantiasa perlu diwaspadai yakni tentang usaha dari pihak-pihak tertentu yang

kesadaran penuh mengancam eksistensi Pancasila.

 Nilai-nilai yang tertuang dalam tubuh Pancasila secara implisit hadir untuk

menyelenggarakan bentuk masyarakat yang adil dan makmur. Misalnya nilai moral yang

terkandung dalam Pancasila memberikan suatu pemahaman tentang pentingnya menjaga

keharmonisan di tengah kemajemukan. Nilai moral dapat dijabarkan dalam praktik hidup

dengan mengedepankan sikap toleransi terhadap sesama serta memerangi segala bentuk

ketidakadilan. 

4.2 Memperkuat Faktum Toleransi Dalam Pluralisme

Membangun solidaritas di tengah kemajemukan menjadi hal yang sangat sulit

dilakukan. Sebab, perbedaan latarbelakang masyarakat yang multikultural menjadi kendala

utama. Solidaritas adalah suatu nilai penting guna mempererat tali persatuan dan kesatuan

bangsa ini. Namun kini, di tengah deras arus modernisasi dan tata global internasional yang

tampak menghendaki cara-cara kehidupan baru, persatuan dan kesatuan bangsa seakan telah

lapuk bahkan diabaikan begitu saja. Persoalan mengenai ujaran kebencian semakin

diperparah oleh terbentuknya kelompok-kelompok sosial yang secara sadar menolak hidup

perdamaian dan kerukunan. Dari situlah timbulah kecurigaan dan sikap-sikap fundamental

yang secara langsung mengundang kisruh antara pribadi maupun kelompok tertentu.

Dewasa ini konsep martabat manusia sudah diterima secara internasional seiring

dengan diadopsinya faham-faham hak-hak asasi manusia ke dalam konstitusi negara-negara

modern, termasuk di Indonesia. Martabat manusia merupakan konsep etis yang dapat menjadi
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basis kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat multikultural. Karena itu konsep ini

menjadi relevan untuk bangsa Indonesia. Di samping itu pula hal lain yang muncul yakni

adanya bahaya radikalisme. Paham radikalisme mensinyalir bahwa akan selalu ada

kepentingan politik tertentu yang merugikan banyak pihak sehingga gerakan radikalisme ini

sesungguhnya merupakan jebakan yang bisa memicu konflik horisontal. 

Di balik multikulturalitas radikal etika partikular sesungguhnya terselubung sikap

antiegalitarianisme. Sikap ini lahir dari hasrat kekuasaan dan kepentingan ideologi agama.

Atas nama ideologi agama sering tradisi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan

dipertahankan guna menangkal pengaruh negatif dari masyarakat modern yang dipandang

dekaden, tak bermoral dan fungsional tanpa jiwa. Kekuasaan yang sewenang-wenang

merupakan keprihatinan yang perlu diberantas karena bisa menjadi bumerang bagi keutuhan

dan nasionalime bangsa ini.

Pluralisme adalah pengakuan dan jaminan terhadap pluralitas/keanekaan dalam hal

etnik, budaya dan agama yang khas bagi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke.

Pluralisme sekarang digrogoti oleh pihak-pihak radikal keras yang mau memaksakan

pandangan mereka tentang bagaimana manusia harus hidup kepada masyarakat. Pluralisme

juga berarti bahwa kehidupan bangsa harus ditata secara inklusif. Artinya: tidak boleh ada_di

tingkat nasional, regional dan lokal_peraturan-peraturan yang berdasar satu agama saja. Di

sini termasuk kebebasan beragama yang berarti hak setiap orang dan kelompok orang di

Indonesia untuk percaya dan beribadat menurut apa yang mereka yakini, tanpa diganggu oleh

“mayoritas” atau lembaga-lembaga sebuah agama.
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1..3Menangkal Politik Identitas

Politik identitas yang bercorak negatif, memberikan indikasi bahwa adanya

diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lainnya, misalnya dominasi mayoritas atas

minoritas. Dominasi seperti ini lahir dari perjuangan kelompok tertentu, dan lebih berbahaya

apabila dilegitimasi oleh negera. Hal utama yang mesti dipahami bahwa politik identitas

meletakan fokus perhatiannya kepada perbedaan identitas yang meliputi etnik, agama dan

kelompok lain yang dipakai untuk menghimpun orang atas dasar kesamaan yang dimiliki.

Saat ini, tuntutan akan multikulturalisme kian menguat dan banyak mengemuka dalam

penyusunan kebijakan sosial, budaya dan politik di dunia terutama Eropa Barat dan Amerika.

Kenyataan ini sama sekali tidak. Kenyataan ini sama sekali tidak mengejutkan, mengingat

meningkatnya kontak dan interaksi global (terutama migrasi besar-besaran) telah membuat

berbagai macam praktek kebudayaan yang berlainan hidup saling berdampingan satu sama

lain. Watak global dunia kontemporer tidak memungkinkan kita bersikap abai terhadap

masalah-masalah pelik yang dimunculkan oleh multikulturalisme. Keberagaman budaya

dirayakan dengan syarat bahwa orang memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk memilih

praktik kebudayaan tertentu.

Di negara Indonesia, masih sangat kuat dengan budaya kolektif, ditambah lagi dengan

kenyataan masih banyaknya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Budaya kolektif yang kental misalnya seringkali memunculkan praktik politik identitas atau

praktik politik primordial. Sedangkan kondisi masyarakat dengan tingkat kesadaran dan

pendidikan yang rendah rentan terhadap upaya provokatif, radikalisme, dan fundamentalisme.
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Masyarakat Indonesia masih memiliki kecendrungan mengkotak-kotakkan orang ke dalam

suku, agama, budaya, ras, dan kelompok daerah tertentu. Bahkan dalam proses politik seperti

Pemilu pun, pilihan masih sangat kuat dipengaruhi oleh isu-isu primordial di atas.

Politik identitas merupakan persoalan yang terus mendera bangsa Indonesia pasca

revolusi. Cukup banyak peristiwa politik dan kekerasan berasal dan lahir dari persoalan

komunal. Sentimen “putra daerah” yang mengabaikan kompetensi intelektual dan intergritas

moral dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif mewarnai sandiwara politik

tanah air. Musibah Cekeusik dan Temanggung adalah catatan buram hubungan antara agama

dan kelompok kultural di Indonesia. Gerakan sektarian dan fundamentalisme agama merebak

di mana-mana dan tidak saja menjadi monopoli agama Islam. Di Maumere, Flores dengan

mayoritas penduduk beragama Katolik Roma, jemaat GBI Rock mengalami kesulitan untuk

mendirikan rumah ibadat dan beribadat secara aman.

Masyarakat digiring dan dibelenggu pikirannya ke arah lain sampai tak sadar bahwa

politik identitas merupakan suatu ciri khas pemahaman kaum fanatisme. Diskriminasi dalam

bentuk politisasi identitas terhadap golongan tertentu adalah usaha demi menjungkirbalikan

nilai-nilai kemanusian dan juga nasionalisme bangsa Indonesia. Masyarakat perlu sadar serta

semakin terbuka terhadap kemajemukan dan pluralitas yang ada. Sejatinya bahwa

perkembangan politik identitas merupakan pergolakan kaum elit politik demi tujuan khusus

tertentu.

4.4 Fundamentalisme Agama 
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Pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran agama masing-masing menjadikan kita

semakin bijak dalam hidup setiap hari terutama di tengan berbagai macam kemajemukan

yang ada pada bangsa ini. Secara mutlak dapat dikatakan dalam diri agama sendiri

mengandung nilai moral sebagai kebaikan tertinggi. Sehingga dapat dipastikan bahwa agama

adalah suatu ikatan dimensi religius antara manusia dengan Tuhan sebagai sang pencipta.

Sehingga eksistensi agama harus diakui dan diterima sebagaimana manusia memiliki

ketergantungan bersama Tuhan.

Diskursus seputar keterlibatan agama bagi perkembangan dan kemajuan bangsa

merupakan hal penting yang layak dibicarakan. Ini karena intuisi agama ada dalam negara

serentak mendapat jaminan konstitusionalnya. Maka eksistensinya mestilah bersumbangsih

konstruktif. Selain sebagai lembaga religius yang mengandung pelbagai ajaran moral,

keberperanan para pemeluknya terasa penting dalam menjaga keharmonisan bangsa yang

plural, seperti Indonesia ini. juga untuk mencegah para anak bangsa larut dalam “keakuan” di

tengah pusaran arus perkembangan zaman yang semakin tak menentu. Kekauan di sini

merujuk pada aspek egoisme diri, egosentrisme, dan juga primordialisme. Memang tak dapat

dipungkiri, realitas bangsa ini seringkali menyajikan ketimpangan-ketimpangan yang

mengatasnamakan agama. 

Menjadi tampak pula bahwa agama sebagai institusi pencarian dalam wajah

manusiawinya adalah relatif, sedangkan dari sudut lain dalam wajah ilahinya sebagai institusi

penemuan, agama bersifat mutlak. Tidak mudah memang bersikap arif dalam hal ini. kita

lihat, bahaya pemutlakan sering terjadi. Dalam hal ini pemutlakan wajah ilahi sering terjadi
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karena wajah manusiawinya dilupakan. Itulah sebabnya toleransi beragam tidak mendapatkan

tempat karena toleransi agama mengandaikan alternatif atau pluralitas agama.

Sulit menolak kesan bahwa di beberapa daerah intoleransi dalam hal keagamaan

bertambah. Kalau dulu pembangunan gereja ditolak dengan argumen bahwa gereja itu akan

menjadi saran Kristenisasi, atau bahwa tidak ada umat Kristiani di dekatnya. Sekarang

mereka menolak karena mereka tidak menghendaki adanya gereja, itu saja, tak perlu

dicari-cari alasannya; seperti misalnya kasus Jemaat Filadelfia di Bekasi dan Gereja Katolik

di Parung. Dalam rangka ini ancaman, kekerasan, perusakan, pembakaran (bedeng, gedung

gereja yang belum selesai dibangun) berulang kali masih terjadi.

4.5 Meredam Kekerasan Verbal Dalam Media Sosial

Perkembangan teknologi yang semakin mutakhir dapat membuat pola pikir dan relasi

manusia dalam kehidupan sosialnya. Tanpa disadari bahwa kaum pemilik modal atau

kapitalis telah masuk dan menunggangi era milenial ini. Banyak media sibuk membangun

strategi untuk mempertahankan diri ketimbang memperhatikan kepentingan utama sebagai

corong bagi kepentingan banyak orang terlebih kaum kecil dan terpinggirkan. Sangat

memprihatinkan pula jika para birokrat pun menggunakan bahkan menguasai media hanya

untuk memperjuangkan kepentingan privatnya.

Hampir tidak bisa dipungkiri bahwa pada era ini, media massa mempunyai peran yang

amat strategis dan vital bagi masyarakat. Dikatakan strategis dan vital karena dalam

kenyataannya, media massa tidak hanya berfungsi sebatas sebuah alat untuk menyampaikan

pesan atau informasi, tetapi dapat menjadi variabel sosial dahsyat dan dominan, yang mampu
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mempengaruhi presepsi, prilaku, serta cara pandang setiap individu dalam menanggapi

persoalan sosial, budaya, maupun politik. Berhadapan dengan ruang publik semacam ini,

media seakan kehilangan daya kritis dan netralisasinya. Media massa tidak lagi mendapat

porsi sebagai jembatan yang dapat membantu berbegai pihak demi terjalinnya komunikasi

yang bersifat demokratis.

Perkembangan media dan teknologi komunikasi yang demikian pesat, memungkinkan

segala sesuatu dapat disebarluaskan, diinformasikan, dan dikonsumsi dalam dimensi ruang

dan waktu yang seolah mengerut. Atau dalam bahasa metaforanya Piliang, keluasan dan

kesemestaan jagad raya ini menjadi sebuah dunia atau realitas kecil yang dapat dilipat, ketika

dikuasai oleh media massa. Media berperan besar dalam menciptakan kebutuhan palsu, serta

sikap pasif yang terhanyut dalam konsumerisme. Budaya instan memberikan pembenaran

kenikmatan saat ini tanpa larangan dan tanpa rasa takut akan masa depan. Berkat media,

sensualisasi dan eksistensi massa untuk kepentingan kenikmatan semakin intensif dan

meluas. Utopia kolektif mati. Dalam perencanaan, sikap pragmatis lebih menentukan.

Pencegahan mengandalkan pada teknik ilmiah menjadi semakin sistematis dalam rangka

strategi kebudayaan.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah terkait dengan penyampaian

informasi, komunikasi dan atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan

hal yang terikat dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sestem elektronik.

Sebagai akibat dari perkembangan demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan

sndirinya juga telah mengubah prilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Dampak negatif dari penggunaan media sosial akan merujuk pada bahaya konflik sosial.
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Hadirnya media sosial memberikan berbagai pilihan dalam menyebarluaskan informasi dan

jika disalahgunakan maka berakibat fatal dan dapat merugikan banyak pihak.

Amanat Bapa Suci Yohanes Paulus II pada hari komunikasi sedunia XV tahun 1981,

menegaskan hal penting terkait penggunaan media komunikasi sosial yang

bertanggungjawab. Sesungguhnya, dalam kebebasan itulah seseorang menjadi dirinya yang

sebenarnya. Untuk mencapai martabat seperti itulah ia mesti bertumbuh, tanpa pernah

berhenti gara-gara gangguan verbal dan retorikal, sebagaimana yang sedemikian sering

terjadi; juga bukan dengan cara merancukan makna kebebasan, atau menempa sebuah

kebiasaan secara salah sebagai kebebasan untuk berbuat apapun sesuka hatinya, juga bila

perbuatan itu jahat (bdk. Gaudium et Spes 17).

Sering kali media menjadi alat kekuasaan yang dapat menjadi opresif, khususnya di

mana kemajemukan tidak diperbolehkan. Hal ini bisa terjadi tidak saja di mana kebebasan

tidak ada, seperti di bawah kediktatoran apa pun jenisnya; tetapi juga di mana kebebasan itu

sampai pada taraf tertentu terpelihara, namun kepentingan pribadi senantiasa melakukan

tekanan atas media. Hal ini khususnya berlaku menyangkut pelecehan atas hak kebebasan

beragama. Namun juga berlaku dalam situasi lain, di mana penindasan berwujud sebagai

eksploitasi atas orang.

Kebebasan yang bertanggung jawab dari para komunikator, yang memiliki kekuasaan

untuk memilih apa yang hendak mereka sampaikan, mesti mengindahkan para pengguna

produksi mereka, yang juga bebas dan bertangung jawab. Untuk mengingkatkan para

komunikator bahwa pekerjaan mereka menuntut dari mereka cinta kasih, keadilan, kebenaran
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dan juga kebebasan_itulah yang mesti menjadi  tugas pelayanan pastoral. Gereja tidak akan

menjadi pihak yang menganjurkan untuk melacurkan atau menyembunyikan kebenaran,

bahkan kebenaran yang menyakitkan sekalipun. Gereja, justru karena ia sungguh-sungguh

mengenal kodrat manusia, tidak larut dalam sebuah optimisme yang tidak matang; ia

mengajarkan harapan dan menolak menjadi batu sandungan.

4.6 Mengatasi Kekerasan Atas Nama Identitas

Realitas menunjukan bahwa perkembangan informasi semakin deras melaju.

Kehadiran internet sebagai candu baru manusia zaman ini menyajikan banyak hidangan.

Mulai dari yang paling busuk sampai yang penuh kemewahan, juga yang paling nikmat

sampai yang membawa derita. Lalu muncul bencana yang menghancurkan tatanan ketahanan

hidup sosial masyarakat. Bencana itu berupa kebencian yang tampil beriringan dengan

informasi dengan maksud memantik; provokasi (pancingan), agitasi (hasutan), dan putrefaksi

(pembusukan). Orang dan berserikat dalam tata ibadah tertentu dikatakan sesat. Padahal,

tidak ada kepentingan agama tertentu yang dirisik.

Situasi perpolitikan Indonesia semakin diperkeruh oleh banyak pihak yang secara

sadar mengesampingkan kepentingan umum dan lebih fokus kepada usaha melanggengkan

tujuan privatnya. Lantas muncul pertanyaan, mengapa masyarakat kecil tetap terpinggirkan

dan korupsi masih saja merajalela di rana pemerintah? Sikap apatisme terhadap situasi kaos

dalam negara merupakan perbuatan yang tak terpuji karena dapat merugikan masyarakat luas.

Misalnya, dalam kubu pemerintahan memanfaatkan segala situasi untuk menciptkan konflik

dan kehancuran dalam masyarakat. Berbagai kasus yang kerap terjadi sebagai misal,
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kelompok agama dipolitisasi dengan menyebarkan isu SARA hanya untuk tujuan politik

pribadi atau golongan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat selalu tercermin adanya kemajemukan iman,

ketidakadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi yang tajam yang kemudian, dalam suatu krisis

politik, akan menyeretnya kedalam konflik sosial yang kompleks di mana agama sering kali

terlibat di dalamnya. Segala bentuk perbedaan dan kesenjangan yang ada dalam tiap-tiap

kelompok sosial memberikan indikasi bahwa bahaya kekerasan atas nama identitas akan

selalu menjadi persoalan serius. Setiap warga negara Indonesia mestinya lebih bijak dalam

menghadapi setiap permasalahan yang berkaitan dengan tantangan terhadap multikulturalisme

di negara ini.

Kemajemukan iman dalam realitas kehidupan sosial memerlukan kesediaan untuk

bersikap rendah hati terhadap pengalaman iman orang lain dengan menentramkan

pengalaman imannya sebagai sesuatu yang bersifat individual, relatif, dan subjektif sehingga

kecendrungan pemutlakan iman hanya dimungkinkan untuk dan terhadap dirinya sendiri,

bukan untuk dan terhadap orang lain. Konflik dan pertikaian sosial, yang sering kali muncul

sebagai akibat dari kecendrungan pemutlakan iman terhadap orang lain yang dianggapnya

sebagai kewajiban. Dalam hubungan ini, yang diperlukan adalah suatu ketulusan untuk

mengharagai iman orang lain.

4.7 Menjaga Perdamaian Dunia

Mengenai konflik serta persoalan kemanusian yang tragis, Indonesia menjadi salah

satu negara yang masih bergelut mengatasi hal ini. Boleh dikatakan bahwa perdamaian
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merupakan suatu cita-cita dalam suatu kesatuan negara dan harus terus menerus

diperjuangkan. Di bawah payung Bhineka Tunggal Ika ini, berbagai konflik sosial seperti isu

SARA masih saja menjadi agenda utama. Masalah faktual yang semakin marak terjadi adalah

semakin kuatnya paham radikalisme dan fundamentalisme dengan tujuan pemberhangusan

kesatuan NKRI.

Corak keberagaman manusia Indonesia menjadi kendala utama dalam setiap situasi

yang berdampak pada konflik dan kehancuran tatanan hidup masyarakat sosial.

Pertanyaannya adalah bagaiman kita harus mengatasi perbedaan ini? perbedaan adalah

sesuatu yang harus dihargai. Karena itu dengan menyadari perbedaan-perbedaan yang ada,

kita mesti membangun sebuah kebersamaan yang berlandaskan kasih. Perbedaan bukanlah

sesuatu yang harus dipertentangkan tetapi bagaimana supaya kita menemukan nilai-nilai

kebersamaan dalam perbedaan tersebut. Dialog yang berbicara tentang ajaran, doktrin dan

praktik keagamaan adalah sesuatu yang sulit ditemukan. Menyadari keadaan ini maka

dibutuhkan dialog kehidupan. Dialog kehidupan adalah dialog yang melihat kehidupan secara

utuh (holistik) yang meliputi bidang ekonomi, ekologi, kemiskinan, sosial, budaya dan lain

sebagainya.

Solidaritas dan perdamaian dalam suatu negara akan tampak apabila warga

masyarakatnya menyadari dengan sungguh akan hakikat kehidupan dan cinta kasih. Namun

akan lebih baik jika menunjukan rasa solidaritas itu mulai dari lingkup terkecil seperti dari

dalam diri dan keluarga. Hidup rukun menjadi dambaan semua umat manusia yang hidup di

pelataran bumi ini karena kerukunan memiliki nilai yang tertinggi dalam masyarakat sosial.
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Dengan menyadari sepenuhnya apa yang sudah diselenggarakan dalam bidang itu,

kami bersama Konsili Ekumenis Vatikan II sangat menganjurkan kerjasama dengan

saudara-saudari Kristiani yang terpisah untuk memajukan keadilan di dunia, mengusahakan

pembangunan bangsa-bangsa dan mewujudkan perdamaian. Kerjasama itu terutama

menyangkut kegiatan-kegiatan untuk menjamin martabat manusia dan hak-hak asasinya,

khususnya hak atas kebebasan beragama. 

Perdamaian itu di dunia tidak dapat dicapai, kalau kesejahteraan pribadi-pribadi tidak

dijamin, atau orang-orang tidak penuh kepercayaan dan dengan rela hati saling berbagi

kekayaan jiwa maupun daya cipta mereka. Kehendak yang kuat untuk menghormati sesama

bangsa-bangsa lain serta martabat mereka, begitu pula kesungguhan menghayati persaudaraan

secara nyata mutlak perlu untuk mewujudkan perdamaian. Demikianlah perdamaian

merupakan buah cinta kasih juga, yang masih melampaui apa yang dapat dicapai melalui

keadilan.


