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Introduksi  
 
 

uku Membangun Kelompok-kelompok Keadilan dan Perdamaian Paroki ini 
muncul dari permintaan komunitas-komunitas dan kelompok-kelompok 
gerejani untuk mengetahui lebih banyak tentang bagaimana membentuk dan 
mengurus secara efektif kelompok-kelompok keadilan dan perdamaian.  

 
Buku ini tidak dimaksudkan untuk dibaca halaman per halaman, tetapi lebih untuk 
digunakan sebagai manual latihan untuk membantu komunitas-komunitas untuk 
menjadi terlibat dalam pelayanan keadilan dan perdamaian. Ia melewati program-
program latihan yang jelas dan membutuhkan banyak waktu untuk menjalankannya.  

B 
 
Buku ini adalah buah dari usaha-usaha gabungan atas nama tiga Departemen dari 
Southern African Catholic Bishop’s Conference: Justice and Peace, the Lumko Institute and 
the Rural Development Support Program. Sejumlah konsultasi diadakan dengan 
Kelompok-Kelompok Keadilan dan Perdamain di seluruh negeri dalam pesiapan untuk 
Manual Latihan ini. Suatu model dari latihan Keadilan dan Perdamaian yang lahir dari 
Zambia pada awal tahun 1990-an memberi ilham pada program latihan aktual ini. 
Bahan-bahan dari Zambia telah diadaptasi, kebanyakan telah ditambah dan semuanya 
telah diuji coba dalam lokakarya-lokakarya di seantero negeri.  Walaupun Manual 
Latihan ini adalah buah dari lokakarya-lokarya yang tak terbilang, sekelompok individu 
telah memberikan suatu sumbangan yang berarti. Bagian tentang Spiritualitas Keadilan 
dan Perdamaian adalah karya dari Peter Henriot SJ dan telah diadaptasi oleh Cas 
Paulsen CMM. Bagian tentang bagaimana memulai Kelompok-Kelompok Keadilan dan 
Perdamaian datang dari pebagai kelompok Keadilan dan Perdamaian Dioses dan 
dihubungkan satu dengan yang lainnya oleh Sr. Shelagh-Mary Waspe. Jane de Souza 
dari Rural Development Support Program telah memberikan sejumlah sumbangan yang 
bernilai.  
 
Keadilan dan perdamaian adalah suatu unsur pokok pelayanan dalam Gereja. 
Kenyataan bahwa seseorang bergabung dengan suatu  Kelompok Keadilan dan 
Perdamaian tidak membuatnya menjadi pekerja Keadilan dan Perdamaian. Selayaknya 
semua pelayanan lain dalam Gereja latihan-latihan harus diadakan untuk menyiapkan 
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seseorang menjadi pelayan. Manual Latihan ini dimaksudkan sebagai program latihan 
seperti itu. Tetapi, seseorang semestinya tak merasa dibatasi oleh program latihan 
khusus ini tetapi semestinya menggunakannya sebagai suatu dasar, yang  
memungkinkan introduksi material lain tergantung pada konteks lokal. Idealnya, pada 
akhir dari latihan, Pelayan Keadilan dan Perdamaian semestinya secara resmi 
ditugaskan dan diutus oleh otoritas Gereja; bisa oleh Pastor Paroki atau Uskup.  
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Bagian A –  
 

Memahami  
Pelayanan  

Keadilan 
dan Perdamaian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Sesi Satu 
APA ITU PELAYANAN 

KEADILAN  
& PERDAMAIAN?  

 
 

TUJUAN   
Membantu kelompok untuk menyelidiki dan mencapai suatu pemahaman umum dan 
apresiasi  tentang bidang dan tugas-tugas pelayanan Keadilan dan Perdamaian.  

 
Kebanyakan orang mempunyai pengalaman tentang beberapa bentuk keadilan dan 
ketidakadilan. Keadilan dan ketidakadilan adalah bagian dari sejarah manusia dan 
hidup kita sendiri. Suatu tempat yang menolong untuk memulai untuk mengerti konsep 
Keadilan dan Perdamaian adalah dengan memikirkan mengenai pengalaman-
pengalaman pribadi kita tentang keadilan dan ketidakadilan, dalam terang dari  iman 
kita.  
 
LATIHAN SATU 
Memeriksa pemahaman kita  
tentang Keadilan dan Perdamaian  

 
 Bagilah mereka yang hadir ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari lima 

atau enam orang dan meminta tiap kelompok untuk menetapkan dan mendiskusikan 
suatu pengalaman ketidakadilan dalam lingkungan mereka. Pastikan bahwa tiap 
kelompok kecil tersebut mendiskusikan ketidakadilan-ketidakadilan yang berbeda.  

 
 Mintalah setiap kelompok  untuk melakukan hal-hal berikut ini: 

— Tetapkan beberapa ketidakadilan. Pilih salah satu ketidakadilan untuk diskusi. 
— Mengapa itu adalah suatu ketidakadilan? Apa yang membuatnya tidak adil? 
— Bagaimana ketidakadilan itu mempengaruhi hidup orang?  

 
 Kumpulkan semua kelompok bersama-sama. Minta tiap kelompok untuk secara 

singkat melaporkan tentang hasil diskusi mereka. Sesudah semua kelompok 
melaporkan, diskusikan secara singkat poin-poin umum yang disampaikan. 
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 Tanyakan kelompok, bagaimana orang-orang dalam komunitas mereka memberikan 

tanggapan ketika mereka berhadapan dengan ketidakadilan? Bagaimana tanggapan 
orang-orang ketika mereka mengalami keadilan?  

 
Untuk memperdalam pemahaman kita tentang Keadilan dan Perdamaian adalah 
penting untuk beralih dari sekedar berpikir tentang pengalaman-pengalaman pribadi 
tentang Keadilan dan Perdamaian. Penting untuk melakukan analisis tentang apa yang 
terjadi dalam suatu situasi yang adil dan apa yang terjadi dalam suatu situasi yang tidak 
adil.  
 
LATIHAN DUA 
Memperdalam Pemahaman Kita tentang Keadilan 

 
 Jelaskan kepada kelompok bahwa suatu cerita alkitabiah akan digunakan untuk 

memperdalam pemahaman kita tentang apa yang tercakup dalam kerja Keadilan 
dan Perdamaian.  

 
Melempari Perempuan yang Dituduh Berbuat Zinah 
(Yoh 8: 3-11).  

 

CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Cerita-cerita alkitabiah lain yang merujuk pada keadilan dapat juga digunakan. Sebagai 
contoh, Susana dan orang-orang yang menuduhnya (Dan 13: 1-64); Orang Samaria yang 
baik (Luk 10: 29-42).  

 
 Bacalah cerita, atau seorang anggota kelompok membacakan cerita. Tanyakan 

anggota kelompok apa yang mengesankan mereka tentang cerita itu. Anda mungkin 
perlu membaca cerita untuk kedua kalinya. Mintalah seorang lain membaca cerita.  

 
 Tanyakan kelompok tentang apa yang mereka tahu tentang peristiwa pengadilan. 

Pastikan mereka tahu bahwa peristiwa pengadilan dijalankan ketika seseorang 
dituduh melakukan sesuatu yang salah. Dalam peristiwa ini orang yang dituduh 
melakukan sesuatu yang salah, dikenal sebagai ‘terdakwa’, menyampaikan 
ceritanya kepada pengadilan dalam pembelaan. Orang-orang yang menuduh 
terdakwa juga menyampaikan cerita mereka tentang fakta-fakta yang telah terjadi. 
Seorang magistrat atau hakim mendengarkan sementara para penasehat hukum 
menyampaikan cerita dari mereka yang menuduh dan cerita dari terdakwa. 
Magistrat atau hakim kemudian memutuskan atas dasar hukum entahkan terdakwa 
melanggar hukum atau tidak.  
 

 Undang kelompok untuk ambil bagian dalam suatu kasus pengadilan didasarkan 
pada cerita alkitabiah yang dipilih di atas. Dalam kasus melempari perempuan yang 
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dituduh berbuat zinah, suatu peristiwa pengadilan akan dijalankan untuk 
menentukan apakah Yesus benar atau salah ketika Dia melarang orang-orang 
melempari perempuan itu. Kelompok akan mencoba menetapkan mengapa orang-
orang itu ingin  melempari perempuan itu dan mengapa Yesus melarang mereka.  

 
 Minta anggota-anggota kelompok untuk menjadi sukarelawan bagi peran-peran 

berikut ini:  
— Para hakim – mereka yang memimpin proses pengadilan dan memutuskan siapa 

yang secara hukum benar dan siapa yang salah. Anda membutuhkan sekitar tiga 
orang untuk berperan sebagai hakim. 

— Jaksa – orang yang akan berargumentasi bahwa apa yang Yesus lakukan itu salah 
dalam artian hukum Yahudi. Anda juga dapat meminta beberapa orang untuk 
membantu jaksa untuk mempersiapkan dakwaannya. 

— Pelapor – mereka yang menuduh Yesus melakukan kesalahan. Dalam cerita ini 
orang-orang itu (mungkin laki-laki) yang ingin melempari perempuan itu yang 
dituduh berbuat zinah. Tiga atau empat orang bertindak sebagai orang-orang yang 
menuduh dibutuhkan.  

— Penasehat hukum dari perempuan yang dituduh bebuat zinah – orang yang 
berbicara untuk dan membela perempuan itu. Anda dapat juga meminta seorang 
untuk  berperan sebagai perempuan tertuduh untuk membantu penasehat hukum 
menyampaikan pembelaannya. 

— Terdakwa – orang yang dituduh melakukan kesalahan. Dalam cerita ini, dia adalah 
Yesus. Anda juga dapat meminta beberapa orang untuk membantu dia mempersia-
pkan pembelaannya.  

 
 Berikan waktu kepada kelompok untuk membaca seluruh cerita dan memutuskan 

apa yang akan mereka katakan. Luangkan waktu sekitar 30 menit untuk persiapan. 
Hakim-hakim harus memutuskan apa pertanyaan-pertanyaan yang akan 
disampaikan dan aturan dalam mana orang akan menyampaikan alasan-alasan 
mereka. Jaksa akan memutuskan dasar hukum yang harus dia pertahankan. 
Pelapor harus menyiapkan apa yang mereka lihat dan memutuskan dasar dari 
tuduhan mereka melawan Yesus. Penasehat hukum perempuan akan 
mengumpulkan detail dari cerita-cerita perempuan itu dan memutuskan bagaimana 
menyampaikan cerita itu dari sisinya. Yesus harus memutuskan bagaimana 
membela keyakinan-keyakinan dan tindakan-tindakanNya.  

 

CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Jika Anda pikir bahwa kelompok akan mengalami kesulitan dengan latihan ini, maka 
Anda dapat memerankan salah satu dari hakim-hakim. Dalam cara ini Anda dapat 
memfasilitasi latihan dan memastikan bahwa para peserta tetap berada dalam jalur. Hakim-
hakim memainkan suatu bagian penting dalam latihan ini karena mereka memimpin 
latihan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengarahkan proses. Adalah penting 
bahwa para hakim disiapkan dengan baik karena ini akan sangat membantu para peserta.  
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 Lakukan pendramaan dari peristiwa pengadilan 
 

 Ketika pendramaan selesai, minta seluruh kelompok untuk berpikir tentang apa yang 
setiap pemain peran katakan. Tanyakan apa yang pendramaan ajarkan tentang 
Keadilan dan Perdamaian.  

 
 Jelaskan bahwa hukum Yahudi menegaskan bahwa perempuan dilempari sampai 

mati jika dia berbuat zinah. Jadi, orang-orang yang ingin melemparinya dengan batu 
bertindak sesuai hukum. Yesus ingin merubah hukum ini.  
 

 Jelaskan bahwa bertindak sesuai hukum atau hanya mengikuti hukum tidak selalu 
sama artinya dengan bertindak adil. Ada hukum-hukum yang baik yang melindungi 
dan mengayomi individu-individu dan masyarakat. Walaupun demikian, kadang-
kadang hukum kita dikontrol dan disalahgunakan oleh orang-orang, khususnya 
mereka yang menzalimi orang lain melalui kekayaan, pengaruh dan kekuasaan 
mereka. Ketika ini terjadi, orang kaya mengontrol hukum-hukum dan hukum-hukum 
digunakan untuk  melawan orang lain, khususnya orang-orang miskin.  
 

 Hukum Allah melebihi, atau melampaui hukum manusia dan hukum negara. Hukum 
Allah itu selalu adil, hukum manusia itu tidak selalu adil. 
 

 Tanyakan kelompok apakah mereka dapat memikirkan tentang hukum-hukum 
dalam negara kita sekarang ini yang tidak adil. Mengapa hukum-hukum tersebut 
tidak adil? Pimpinlah kelompok dalam suatu diskusi singkat. 

 

PENDALAMAN LANJUT  

Pemahaman Kita tentang Keadilan dan Perdamaian  
 

Kelompok-kelompok Keadilan dan Perdamaian menggunakan suatu metode khusus, 
atau pendekatan, untuk bekerja bagi keadilan ketika mereka menangani masalah-
masalah yang komunitas-komunitas hadapi. Metode Keadilan dan Perdamaian 
bukanlah satu-satunya sarana untuk menangani problem dan menjawabi kebutuhan-
kebutuhan orang dalam komunitas-komunitas. Di sana ada pendekatan-pendekatan 
lain yang saling melengkapi seperti karya amal kasih, kerja kesejahteraan sosial dan 
pembangunan. Memahami metode Keadilan dan Perdamaian membantu kita untuk 
mengerti tugas-tugas Keadilan dan Perdamaian.  
 

 Jelaskan bahwa kelompok akan menyelidiki situasi yang nyata untuk membantu kita 
mengerti perbedaan antara Keadilan dan Perdamaian, karya amal kasih, karya 
kesejah-teraan sosial dan pembangunan secara lebih jelas.  

 Tunjukkan gambar berikut ini kepada kelompok untuk dilihat. Anda mungkin ingin 
untuk melukis gambar itu.  
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CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Dianjurkan untuk menggunakan gambar pada bagian akhir buku untuk membantu dalam 
bagian latihan ini. Gambar-gambar itu membatu fasilitator untuk menjelaskan pesan-pesan 
kepada para peserta.  
 

 Ini adalah gambar tentang komunitas yang tidak mempunyai air leding. Perempuan-
perempuan berjalan 1,5 km ke kali setiap hari untuk mengambil air untuk mencuci, 
masak dan minum.  

 
 Suatu kelompok turis dari Jerman mengunjungi komunitas itu. Mereka prihatin 

dengan jarak yang harus dilalui oleh perempuan-perempuan setiap hari untuk 
mengambil air. Mereka memutuskan untuk menolong. Mereka adalah kelompok 
yang sangat bermurah hati dan yakin bahwa amal kasih adalah suatu bagian 
penting dari iman dan komitmen religius mereka. Mereka merasa kasihan kepada 
komunitas ini dan menggunakan karya amal kasih untuk secara khusus menolong 
perempuan-perempuan dari komunitas ini.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tanyakan kepada kelompok apa yang mereka pikirkan orang-orang Jerman itu 
dapat lakukan untuk menolong perempuan-perempuan dalam komunitas itu? Apa 
saja solusi-solusi murah hati yang mungkin? Beberapa anjuran: kuda dan gerobak 
untuk membawa air, traktor dan kereta gandengan, keledai-keledai atau ember-
ember beroda yang perempuan-perempuan itu dapat dorong.  

 
 Tanyakan tentang problem-problem yang mungkin terjadi dengan solusi-solusi 

murah hati, sebagai misal, jika kuda sakit dan mati dan komunitas tidak mempunyai 
cukup uang untuk membeli kuda pengganti, maka perempuan-perempuan harus 
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memulai memikul air dari sungai lagi. Umumnya, solusi-solusi murah hati adalah 
solusi-solusi sesewaktu.  

 Lalu beberapa ahli pembangunan dari Norwegia mengunjungi komunitas itu. Mereka 
mempunyai anggaran yang tersedia untuk membantu orang-orang di Afrika dan 
memutuskan untuk membantu komunitas ini dengan masalah air minum mereka. 
Tanyakan kepada kelompok apa yang mereka pikirkan orang-orang Norwegia itu 
akan lakukan untuk membantu komuinitas? Apa solusi-solusi cara pembangunan?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jika kelompok mengalami kesulitan untuk berpikir tentang solusi pembangunan 
maka jelaskan bahwa solusi pembangunan yang paling mungkin adalah untuk 
memasang pompa untuk mengalirkan air dari sungai ke ke beberapa bak di desa. 
Orang-orang Norwegia itu akan menyiapkan peralatan dan dan para ahli untuk 
memasang pompa, pipa dan bak-bak. Komunitas harus menyiapkan tenaga kerja 
untuk menggali parit-parit dan meletakan pipa-pipa dari pompa sampai ke bak-bak.  

 
 Tanyakan tentang problem-problem yang mungkin terjadi dengan solusi 

pembangunan ini. Jika mereka mengalami kesulitan untuk melihat masalah, maka 
tanyakan tentang pemeliharaan pompa, pipa-pipa dan bak-bak. Siapa yang akan 
memperbaikinya jika sarana-sarana itu rusak? Jelaskan bahwa komunitas tidak 
mempunyai keahlian untuk memelihara pompa, pipa-pipa dan bak-bak. Kalaupun 
orang-orang Norwegia melatih seorang untuk memeliahara pompa, pipa-pipa dan 
bak-bak, dimana kemudian komunitas dapat memperoleh uang untuk membeli suku 
cadang yang dibutuhkan untuk memelihara atau memperbaiki sarana-sarana itu? 
Apa yang komunitas lakukan jika orang yang telah dilatih itu meninggalkan 
komunitas? Solusi pembangunan bergantung pada keahlian dan dana dari luar.  

 
 Jelaskan bahwa suatu kelompok Keadilan dan Perdamaian (K&P) mulai dalam 

komunitas. Apa yang kelompok K & P dapat lakukan untuk mengatasi masalah air 
minum?  Diskusikan bagaimana kelompok K&P akan mengenali bahwa pemerintah 
bertanggungjawab dalam menyiapkan bagi orang-orang itu air leding bersih dan 
akan menolong komunitas untuk mengorganisir diri mereka sendiri sehingga mereka 
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dapat menjelaskan masalah mereka kepada negara dan meminta negara untuk 
menyiapkan bagi mereka air leding bersih.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tanyakan mengapa solusi K&P adalah yang terbaik untuk  jangka panjang? 
Diskusikan bagaimana solusi K&P membuat negara bertanggungjawab dalam 
penyediaan air leding bersih.  Jadi, jika ada problem dengan penyediaan air bagi 
komunitas pada masa depan, maka  yang mereka semua harus lakukan adalah 
pergi kepada negara dan meminta mereka untuk mengatasi problem. Negara mesti 
bertanggungjawab dalam memelihara pompa, pipa-pipa dan bak-bak.  

 
LATIHAN TIGA  
Perbedaan antara pelayanan Keadilan  
dan Perdamaian dan Metode-metode yang Lain 

 
Perlihatkan tabel berikut ini:  
 

METODE 
Metode-metode 

berbeda digunakan 
untuk menolong 

orang 

AGEN 
Pribadi atau orang-

orang yang 
menolong 

KETERLIBATAN 
ORANG 

Peran orang-orang 
ketika mereka 

ditolong 

HASIL 
Apa yang terjadi 
ketika metode ini 

digunakan 
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 Bekerjalah dengan tabel bersama kelompok. Pertama isilah kolom metode. 
Kemudian tanyakan kelompok tentang agen – organsisasi atau kelompok orang-
orang yang menggunakan metode ini untuk menolong orang. Tanyakan kelompok, 
apa tingkatan keterlibatan orang yang sedang ditolong – apa peran mereka? 
Apakah mereka secara aktif terlibat? Apakah mereka memainkan peran aktif  dalam 
menolong diri mereka sendiri, ataukah apakah mereka pasif dalam menerima 
bantuan dari orang lain? Akhirnya, tanyakan apa hasil dari menggunakan metode 
yang ada – apa yang terjadi ketika metode ini digunakan?  

 
 Ketika Anda selesai bekerja dengan tabel; tabel itu seyogianya mirip seperti ini:  

 
METODE 

Metode-metode yang 
berbeda digunakan 

untuk menolong orang 

AGEN 
Pribadi atau orang 

yang menolong 
orang lain 

KETERLIBATAN 
ORANG 

Peran orang ketika 
mereka ditolong 

HASIL 
Apa yang terjadi ketika 
metode ini digunakan 

 
Karya Kesejahteraan 

Sosial 

 
 

Negara 

 
Pasif; sedikit atau 

tidak ada konsultasi 

Ketergantungan. Orang 
menjadi tergantung 

pada keuntungan atau 
bantuan sosial 

 
 

Amal kasih 

 
Gereja-gereja, 

lembaga-lembaga 
amal, NGOs 

 
 

Pasif, sedikit atau 
tidak ada konsultasi 

Terbatas. Amal kasih 
tidak memecahkan 

problem. Amal kasih 
hanya menolong orang 
dalam waktu singkat. 

 
 

Pembangunan 

 
 

Donatur, NGOs, 
CBOs 

Kadang kala pasif, 
kadang kala aktif. 
Tergantung pada 

agen dan 
bagaimana mereka 

mengerti 
pembangunan. 

Biasanya 
membutuhkan dana 

dan keahlian. 

Kebanyakan tak 
berkelanjutan. Hidup 

orang-orang 
berkembang sejauh 
program-program 

pembangunan berjalan. 
Ketika program 

pembangunan berhenti, 
kualitas hidup orang 

biasanya menurun lagi 
 
 
 
 
 

Keadilan dan 
Perdamaian 

 
 
 
 
 

Anggota-anggota 
dan kelompok-
kelompok K&P 

 
 
 
 
 

Aktif 

Berkelanjutan. 
K&P bertanya siapa 
bertanggungjawab. 

K&P membuat orang 
tepat dan struktur 

bertanggungjawab dan 
memastikan bahwa 

struktur diubah. Ketika 
struktur diubah dan 

negara dibuat 
bertanggungjawab 

untuk membantu orang, 
maka hasilnya 
berkelanjutan. 
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LATIHAN EMPAT 
Membantu Kelompok untuk Mengembangkan  
suatu Definisi Umum tentang Keadilan dan Perdamaian.  

 
 Pisahkan anggota kelompok ke dalam kelompok-kelompok kecil, lima atau enam 

orang. Minta setiap kelompok kecil untuk pikir tentang segala yang didiskusikan 
tentang pelayanan Keadilan dan Perdamaian dan menulis definisi mereka tentang 
Keadilan dan Pedamaian.  

 Setiap kelompok kecil melapor kembali. Baik kalau mereka menulis definisi mereka 
pada kertas lembaran manila. 

 Jelaskan bahwa tugas berikutnya adalah untuk menarik definisi-definisi tersebut ke 
dalam suatu definisi umum tentang Keadilan dan Pedamaian. Ini kemudian akan 
menjadi pemahaman bersama kelompok tentang Keadilan dan Pedamaian.  

 Bersama kelompok mendalami definisi-definisi yang berbeda dan menetapkan ide-
ide umum. Tulis ide-ide itu dalam definisi umum tentang Keadilan dan Pedamaian.  

 Jelaskan bahwa proses ini membantu untuk memahami bagaimana orang lain 
bekerja untuk Keadilan dan Perdamaian mendefinisikan Keadilan dan Perdamaian. 
Perlihatkan definisi-definisi berikut ini dari orang-orang yang berkerja untuk Keadilan 
dan Pedamaian:  

 
“Keadialan dan Perdamaian terjadi ketika  

martabat setiap pribadi dihormati  
dan orang-orang mempunyai akses untuk voting, pendidikan,  
kesehatan, perumahan, tanah, pekerjaan dan keselamatan”.   

[Seorang Pekerja Komunitas] 
 

“Karya Keadilan dan Perdamaian mengatasi semua jenis penindasan,  
entah politis, religius, kultural atau ekonomis.  

Eksploitasi itu diperlihatkan dan dirusak,  
membiarkan orang-orang menghidupi hak-hak manusiawi mereka  

dan secara bebas memilih kehidupan yang ingin mereka hidupi.”  
[Seorang Pekerja Hak Asasi Manusia] 

 

“Keadilan dan Perdamaian terjadi  
ketika perempuan dan anak-anak dilindungi  
dari pemukulan, pelecehan dan pemerkosaan.  

Ini ada ketika polisi mengirim orang-orang yang besalah ke penjara  
 dan melindungi para korban.  

Kita mempunyai perasaan-perasaan dan hak-hak.  
Suara-suara kita harus didengarkan sehingga perdamaian dapat terjadi.”  

[Seorang Ibu dalam Penampungan Informal] 
 

“Keadilan dan Perdamaian akan dicapai  
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ketika mereka yang mempunyai kekuasaan ekonomis  
berbagi sumber daya dari bumi secara fair dengan semua orang.  

Ini akan terjadi ketika orang-orang kaya dipaksa untuk berbagi  
dengan orang miskin: mereka tidak dapat mengabaikan orang miskin!  

Pemerintah harus berjuang bagi  
hak kita untuk bekerja dan suatu upah yang layak.”  

[Seorang Penganggur] 
 

“Keadilan dan Perdamaian menantang dan mengubah  
sruktur-struktur yang tidak adil.”  

[Seorang aktivis Keadilan dan Perdamaian] 
 

“Keadian dan perdamaian diarahkan ke transformasi struktur-struktur, kebijakan-
kebijakan dan praktek-praktek  

yang mengurangi dan merusakkan keutuhan ciptaan,  
dan kemungkinan  untuk suatu kualitas hidup yang benar untuk semua orang, secara 

khusus orang-orang miskin dan yang dipinggirkan. 
 

Melalui penelitian, analisis, advokasi dan aktivitas-aktivitas yang direncanakan, 
Keadilan dan Perdamaian berusaha untuk melestarikan lingkungan dan mengubah 
hidup orang-orang, komunitas-komunitas dan bangsa-bangsa sehingga semua dapat 

hidup dalam salah satu cara yang merefleksikan martabat mereka sebagai orang-orang 
yang diciptakan seturut citra Allah. Dalam cara ini, Keadilan dan Perdamaian 

menyiapkan suatu fondasi untuk pelayanan-pelayanan gereja yang lain  
dan misi gereja dan itu adalah misi evangelisasi.”   

[Uskuap Kevin Dowling] 
 

 Tanyakan kelompok apa yang mereka pikirkan tentang definisi-definisi tersebut? 
Tanyakan bagaimana setiap definisi cocok dengan definisi mereka tentang Keadilan 
dan Perdamaian.  

 
 Jelaskan bahwa ada banyak struktur-struktur yang berbeda – politis, ekonomis, 

religius, sosial, gender dan lingkungan. Semua struktur itu mengontrol apa yang 
orang dapat  lakukan dan bagiamana seharusnya mereka lakukan.  

 
 Jelaskan bahwa beberapa struktur itu adil dan beberapanya tidak adil. Mintalah 

kelompok untuk memberikan contoh-contoh tentang struktur-struktur yang adil dan 
yang tidak adil yang mereka ketahui. 

 
 Jelaskan bahwa metode Lingkaran Pastoral (akan dijelaskan dalam bagian 4) 

menyipakan satu metode untuk menganalisis struktur-struktur yang tidak adil, 
termasuk cara-cara untuk menantang dan mengubah mereka.  
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SEJARAH KOMISI KEADILAN DAN PERDAMAIAN  
 
Gereja Katolik secara mendalam mempunyai komitmen untuk bekerja bagi Keadilan 
dan Perdamaian di dalam dunia. Untuk membantu orang-orang Katolik untuk bekerja 
bagi Keadilan dan Perdamaian, Gereja membentuk Komisi-komisi Keadilan dan 
Perdamaian nasional. Komisi Keadilan dan Perdamaian Pontifikal dibentuk sesudah 
Konsili Vatikan II.  
 
Konsili Vatikan II, atau Vatikan II, berlangsung dari tahun 1962-1965. Para Uskup dari 
seluruh dunia, bersama beberapa awam Katolik dan banyak teolog hadir. Tujuan dari 
Vatikan II adalah untuk membaharui Gereja dan membicarakan isu-isu dari dunia 
modern. Paus Yohanes XXIII mengatakan, “Dengan Konsili ini kita ingin untuk 
membuka jendela-jendela supaya dunia dapat masuk dan Gereja dapat keluar.” Selama 
Vatikan II, para Uskup memutuskan bahwa Gereja perlu lebih terlibat dalam dunia. 
Gereja perlu melihat pada dan memahami apa yang telah terjadi di dalam dunia dan 
kemudian bekerja untuk Keadilan dan Perdamaian global. Karena itu, pada akhir 
Vatikan II para Uskup setuju bahwa Gereja perlu bekerja bagi Keadilan dan 
Perdamaian. Satu dokumen membicarakan topik ini, Gaudium et Spes.  
 
“Seraya  mengindahkan penderitaan-penderitaan tiada hingganya, yang sekarang pun masih 
menyiksa mayoritas umat manusia, Konsili memandang sangat pada tempatnya mendirikan 
suatu lembaga universal Gereja yang misinya ialah mendorong promosi keadilan untuk orang-
orang miskin dan tentang cintah Kristus untuk mereka. Peran dari organisasi seperti itu 
adalah untuk mendorong keamajuan di dareah-daerah yang miskin serta keadilan sosial 
pada kancah internasional.” 
Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dalam Dunia Modern, # 90.  
 
Dalam Sinode untuk Keadilan yang diadakan di Roma tahun 1971, para Uskup 
mendiskusikan bagaimana Gereja seharusnya berkerja untuk Keadilan dan 
Perdamaian. Pada akhir dari Sinode, para Uskup memutuskan untuk mendirikan satu 
Komisi Pontifikal untuk Keadilan dan Perdamaian. Mereka juga memutuskan bahwa 
setiap Konferensi para Uskup semestinya membentuk suatu Komisi Keadilan dan 
Perdamaian  dan bahwa semua Uskup bekerja untuk membentuk komisi-komisi 
Keadilan dan Perdamaian dalam dioses-dioses mereka. Komisi Keadilan dan 
Perdamaian Pontifikal dibentuk di Roma tahun 1967. The Southern African Catholic 
Bishops’ Conference (SABC) adalah satu dari konferensi para Uskup di dunia yang 
membentuk suatu departemen Keadilan dan Perdamaian pada tahun 1967.  

 

Kebutuhan untuk mengatasi ketidakadilan 
adalah sesuatu yang kita bicarakan secara berulang. 
Alasan untuk repetisi itu  
adalah bahwa berkembangluasnya ketidakadilan  
adalah dosa yang paling besar yang menghadang kita,  
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penolakan yang terbesar terhadap cinta.  
Bekerja untuk keadilan yang sejati,  
karena itu adalah tugas yang paling menantang  
untuk setiap paroki di bagian selatan Afrika.  
Tidak ada paroki, komunitas, atau gerakan  
yang menganggap dirinya dibebaskan dari tugas ini.  
Kita tidak bisa menjadi komunitas  
yang melayani kemanusiaan  
jika kita mengabaikan tantangan terdalam yang ada di depan kita.  
Menerima Injil, berati menerima tuntutan-tuntutan keadilan  
dan untuk mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan. 
[SACBC, Community Serving Humanity, No. 23, 1989].   

 
Visi tentang pelayanan Keadilan dan Perdamaian diilhami oleh rencana Allah bagi dunia 
dan mengundang semua orang Kristiani menuju aksi bagi suatu transformasi yang adil 
dari dunia kita.  
 
Karya-karya  Keadilan dan Perdamaian adalah untuk menghasilkan suatu dunia di mana 

semua orang dapat hidup sebagai satu kelurga cinta. Keadilan dan perdamaian lakukan   ini 
untuk menolong mentransfomasi dunia  

dan dengan demikian menyiapkan jalan untuk Kerajaan Allah. 
 

TUJUAN-TUJUAN DARI KEADILAN DAN PERDAMAIAN   
 

 Untuk menolong individu-individu dan kelompok-kelompok menjadi sadar tentang 
penderitaan, ketidakadilan, pemecah-belahan dan kekerasan dalam masyarakat 
kita.  

 Untuk membangkitkan kesadaran di antara orang-orang tentang sebab-sebab 
pendertiaan dan kemiskinan, dan mengakui implikasi-impilikasi sosial dari iman.  

 Untuk memberdayakan orang agar bekerja untuk suatu masyarakat yang lebih adil di 
mana hak-hak dasar semua manusia untuk mendapatkan makanan, air, rumah, 
pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik dan sipil dihormati. 

 Untuk membantu Gereja dalam mewartakan dan mempromosikan aksi untuk 
Keadilan dan Perdamaian dalam mendukung orang-orang miskin, dipinggirkan, tak 
diuntungkan dan ditindas.  

 

Membangung Kelompok-kelompok 
Keadilan dan Perdamaian  

17



 
 
 
 
 
 

Sesi Dua 
MEMULAI  

KELOMPOK-KELOMPOK 
KEADILAN & PERDAMAIAN  

 
TUJUAN 
 
Memberikan pegangan-pegangan tentang bagaimana memulai kelompok-kelompok 
Keadilan dan Perdamaian dalam suatu Dioses.  
Memberdayakan pekerja-pekerja Keadilan dan Perdamaian untuk memulai kelompok-
kelompok Keadilan dan Perdamian berbasis Paroki.  
 
LATIHAN SATU 
Mengapa memulai kelompok-kelompok  
Keadilan dan Perdamaian?  

 
 Bagilah orang-orang ke dalam kelompok-kelompok kecil dan minta setiap kelompok 

untuk mendiskusikan: 
— Mengapa Anda ingin memulai suatu kelompok Keadilan dan Perdamaian di Paroki 

Anda? 
— Apa dampak yang mungkin dipunyai dari suatu kelompok Keadilan dan Perdamaian 

di Paroki Anda? 
— Dalam cara apa kelompok Keadilan dan Perdamaian dapat berdampak positif dalam 

Dioses Anda?  
 

 Kelompok melaporkan kembali. Secara singkat diskusikan ide-ide yang 
disampaikan.  

 

MEMULAI KELOMPOK-KELOMPOK KEADILAN DAN PERDAMAIAN  
 

Ada cara-cara berbeda untuk memulai kelompok-kelompok Keadilan dan Perdamaian. 
Satu pendekatan yang telah dicoba dan telah diuji mempunyai tujuh langkah: 

 



1. Putuskan di mana dalam Dioses adalah tempat terbaik yang mungkin untuk 
meluncurkan kelompok-kelompok Keadilan dan Perdamaian. 

2. Perkenalkan diri Anda sendiri kepada orang-orang gereja yang perlu yang bertugas 
di dioses, regio, atau dekenat di mana Anda ingin memulai kelompok-kelompok itu.  

3. Perkenalkan diri Anda kepada pastor paroki.  
4. Perkenalkan diri Anda kepada dewan pastoral paroki dan organisasi-

organisasi/struktur-struktur paroki yang lain.  
5. Bicara atau menyampaikan presentasi kepada komunitas paroki tentang Keadilan 

dan Perdamaian. 
6. Bertemu dengan mereka yang merasa tertarik dengan Keadilan dan Perdamaian 

sesudah pembicaraanmu. 
7. Bantu orang-orang yang merasa tertarik untuk membentuk sutau kelompok Keadilan 

dan Perdamaian.  
 
Mari kita lihat masing-masing dari tujuh langkah tersebut secara rinci.  
 
1. PUTUSKAN DI MANA DALAM DIOSES YANG MERUPAKAN TEMPAT 

TERBAIK UNTUK MELUNCURKAN KELOMPOK-KELOMPOK 
KEADILAN DAN PERDAMAIAN: 

 
Cari tahu bagaimana dioses distruktur. Kumpulkan informasi tentang bagaimana umat 
paroki-paroki diorganisir dalam dioses dan bagaimana fungsi dewan pastoral paroki.  
Selidiki dan temukan sebanyak mungkin tentang struktur-struktur dalam dioses, seperti, 
suatu struktur kepemudaan. Semakin banyak yang Anda tahu dan mengerti tentang 
dioses adalah semakin baik.  

 
 Dapatkan keterangan bagimana dioses diorganisir ke dalam regio-regio atau 

dekenat-dekenat. Suatu dekenat adalah sekelompok paroki-paroki dalam suatu 
wilayah.  

 Perhatikan regio-regio atau dekenat-dekenat yang berbeda dan putuskan di daerah 
mana Anda akan memulai karya Anda.  

 

CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 
Buat suatu diagram untuk menunjukkan struktur dioses. Orang-orang merasa lebih 
gampang untuk mengerti struktur dioses mereka ketika mereka melihat suatu gambar atau 
diagram dari struktur tersebut. Jika dapat, juga Anda menggambar sebuah peta untuk 
menunjukkan regio-regio atau dekenat-dekenat yang berbeda dalam dioses.  
 
2. PERKENALKAN DIRI ANDA KEPADA ORANG-ORANG GEREJA 

YANG BERKEPENTINGAN YANG BERTUGAS DALAM DIOSES, REGIO 
ATAU DEKENAT DALAM MANA ANDA INGIN UNTUK MEMULAI 
KELOMPOK-KELOMPOK.  
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 Perkenalkan diri Anda kepada uskup dan jelaskan bahwa Anda merasa tertarik pada 

pelayanan Keadilan dan Perdamaian, dan ingin untuk membantu mendirikan 
kelompok-kelompok Keadilan dan Perdamaian dalam dioses. Minta persetujuan dan 
dukungannya.  

 
 Mintalah suatu surat pengantar dari uskup untuk menjelaskan bahwa Anda bekerja 

bagi Keadilan dan Perdamaian dalam Dioses dengan persetujuan dan otorisasinya.  
 Temukan imam mana yang bertanggungjawab dalam regio atau dekenat dalam 

mana Anda ingin mendirikan kelompok-kelompok itu. Pastor ini dikenal sebagai 
Deken.  

 Tulis kepada imam yang bertanggungjawab (deken) dari regio atau dekenat. 
Perkenalkan diri Anda: siapa Anda dan apa yang Anda ingin lakukan. Lampirkan 
satu copy dari surat pengantar dari uskup.  

 Rencanakan suatu pertemuan dengan imam tersebut. Ajukan pertanyaan tentang 
dekenat atau regio dan diskusikan rencana-rencana Anda dengannya.  Mintalah 
dukungannya. 

 Mintalah imam itu untuk menulis surat yang ditujukan kepada pastor-pastor paroki 
yang berkepentingan dalam dekenat yang menjelaskan bahwa Anda telah 
menemuinya dan dia mengetahui tentang pekerjaan Anda dalam wilayah itu.  
 

3. PERKENALKAN DIRI ANDA KEPADA PASTOR-PASTOR PAROKI 
 

 Dapatkan daftar nama-nama dan kontak detail dari pastor-pastor paroki dan pastor-
pastor lain dalam dekenat/regio yang menjadi targetmu.  

 Tulis suatu surat kepada setiap pastor paroki memperkenalkan diri Anda dan 
menjelaskan bahwa Anda ingin mendiskusikan kemungkinan membentuk suatu 
kelompok Keadilan dan Perdamaian di parokinya. Lampirkan fotocopy surat 
pengantarmu dari uskup dan dan surat dari deken dari dekenat/regio. 

 Cari tahu entahkah pastor-pastor dalam regio atau dekenat mempunyai pertemuan-
pertemuan yang tetap. Jika ada, tanyakan apakah Anda dapat mengikuti salah satu 
dari pertemuan-pertemuan tersebut untuk menyampaikan sajian singkat tentang 
memulai kelompok-kelompok Keadilan dan Perdamaian di paroki-paroki. Jadwalkan 
suatu pertemuan dengan pastor-pastor yang tidak hadir dalam pertemuan ketika 
Anda memberikan presentasi.  

 Jika imam-imam tidak mempunyai pertemuan-pertemuan tetap, buatlah perjanjian 
dengan setiap imam untuk menunjukkan rencana Anda dan mendapatkan kerja 
sama mereka.  

 Rangkumlah hasil-hasil pertemuanmu dengan setiap pastor paroki dan tulislah. Jika 
pastor paroki setuju tentang sesuatu, maka tulislah dan kirimkan satu copy 
kepadanya. Ini akan sangat berguna kalau ia lupa atau berubah pikiran. Anda 
berdua akan mempunyai catatan tentang apa yang telah diputuskan dalam 
pertemuan.  

 
4. PERKENALKAN DIRI ANDA KEPADA DEWAN PASTORAL PAROKI 

DAN STRUKTUR-STRUKTUR PAROKI YANG LAIN 
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 Dapatkan nama dan detail kontak dari pemimpin dari setiap dewan pastoral paroki. 
 Tulislah surat kepada pemimpin dari setiap dewan pastoral paroki. Perkenalkan diri 

Anda dan jelaskan bahwa Anda ingin mendiskusikan ide tentang membentuk suatu 
kelompok keadilan dan perdamaian di paroki. Juga jelaskan bahwa Anda telah 
berbicara dengan pastor paroki. Sertakan copy dari surat pengantar Anda dari 
uskup dan deken dari dekenat atau regio.  

 
 Bertemu dengan pemimpin dewan pastoral paroki, dan semua anggota dewan 

pastoral paroki, jika mungkin. 
 Tanyakan dewan pastoral paroki entahkah masih ada kelompok-kelompok paroki 

yang semestinya Anda hubungi.  
 Bertemu dengan kelompok-kelompok paroki yang lain yang telah direkomendasikan 

oleh dewan pastoral paroki atau pastor paroki untuk ditemui. 
 

LATIHAN DUA 
Mempraktekan Perkenalan Kita kepada   
Pastor Paroki dan Dewan Pastoral Paroki 

 
 Jelaskan bahwa adalah membantu untuk pertama-tama memustuskan apa yang 

ingin kita katakan kepada deken, pastor paroki dan dewan pastoral paroki sebelum 
menulis untuk mereka atau menemui mereka. Adalah membantu untuk berlatih apa 
yang seharusnya disampaikan. Hal ini akan membantu Anda untuk merasa lebih 
yakin dan jelas ketika kita menemui deken, pastor-pastor dan dewan pastoral paroki.   

 
 Undanglah kelompok untuk dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil (sekitar tiga 

anggota dan paling kurang tiga kelompok) dan setiap kelompok akan melakukan 
satu dari tugas-tugas di bawah ini.  

— Putuskan apa yang akan dituliskan dalam sebuah surat kepada deken yang 
bertanggungjawab terhadap dekenat, dan apa yang harus dikatakan dalam suatu 
pertemuan dengan pastor-pastor paroki.  

— Putuskan apa yang akan ditulis dalam suatu surat kepada pastor paroki dan apa 
yang akan dikatakan dalam pertemuan dengan pastor-pastor itu. 

— Putuskan apa yang akan ditulis dalam suatu surat kepada dewan pastoral paroki 
dan apa yang akan dikatakan dalam suatu pertemuan dengan dewan itu.  

 
 Bagilah orang-orang ke dalam kelompok-kelompok dan dan berikan tugas-tugas.  

 
CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Paling kurang Anda harus mempunyai tiga kelompok dengan anggota lebih dari dua atau 
tiga orang di setiap kelompok (Ada kemungkinan bahwa ada enam orang dalam satu 
kelompok).  
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 Minta setiap kelompok untuk melapor kembali dan diskusikan ide-ide yang 
disampaikan.  

 
PEGANGAN UNTUK MENDISKUSIKAN PELAYANAN KEADILAN DAN 
PERDAMAIAN DENGAN PASTOR-PASTOR DAN DEWAN PASTORAL 
PAROKI:  

 
 Tanyakan apakah di sana pernah ada suatu kelompok Keadilan dan Perdamain di 

paroki-paroki mereka.  
 Tanyakan mereka, bagaimana mereka pikir tentang dan apa yang mereka rasakan 

tentang kelompok-kelompok Keadilan dan Perdamaian. Ingat bahwa pastor paroki 
akan mengetahui sesuatu tentang playanan Keadilan dan Perdamaian.  

 Tanyakan mereka, bagaimana mereka pikir tentang memulai suatu kelompok 
Keadilan dan Perdamaian dalam paroki-paroki mereka.  

 Perlihatkan pemahaman Anda tentang Keadilan dan Perdamaian dan apa 
maksudnya yang akan dialakukan (lihat sesi 1). 

 Sampaikan sejarah Keadilan dan Perdamaian dalam Dioses dan aktifitas-aktifitas 
Keadilan dan Perdamaian akhir-akhir ini.  

 Tunjukkan mengapa uskup telah memberikan Keadilan dan Perdamaian 
persetujuannya dan mendukung untuk memulai kelompok-kelompok Keadilan dan 
Perdamaian berdasar paroki dalam dioses. Sampaikan juga tanggapan dari deken.  

 Jelaskan bagaimana Anda akan memulai suatu kelompok Keadilan dan Perdamaian 
dalam Paroki dan dukungan yang akan Anda berikan kepada kelompok.  

 
5. BICARAKAN KEPADA PAROKI TENTANG KEADILAN  

DAN PERDAMAIAN 
 
CATATAN UNTUK FASILTATOR 
 

Kenalilah paroki-paroki untuk memulai kelompok-kelompok Keadilan dan Perdamaian. 
Realistik dengan banyaknya paroki-paroki yang Anda pilih. Jika di sana ada sepuluh 
paroki yang potensial dalam suatu area, jangan coba mulai kelompok-kelompok Keadilan 
dan Perdamaian di semua paroki pada saat yang sama. Pada saat Anda sampai di paroki 
nomor sepuluh, kelompok Keadilan dan Perdamaian yang Anda coba mulai pada nomor 
pertama sudah bubar.  Ingat bahwa Anda harus menolong kelompok-kelompok Keadilan 
dan Perdamaian yang baru, bukan saja memulainya. Anda tidak dapat memulai dan 
mendukung sepuluh kelompok Keadilan dan Perdamaian pada kesempatan yang sama. 
Karena itu, pililah suatu jumlah yang realistik dari paroki pontensial yang menjadi target.  
 

 Rencanakan bersama pastor paroki dan pewan pastoral paroki untuk Anda 
memberikan pembicaraan kepada paroki tentang Keadilan dan Perdamaian. 
Tanyakan kapan akan cocok bagi Anda untuk menyampaikan ke paroki dan 
tentukan tanggalnya. Pastor paroki sering menganjurkan agar hal itu dilakukan pada 
saat homili, pada saat memberikan pengumuman, atau sesudah misa.  
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TIPS UNTUK MENYIAPKAN DAN BERBICARA TENTANG PELAYANAN 
KEADILAN DAN PERDAMAIAN DALAM SUATU PAROKI 
 

 Bersiap untuk apa pun. Persiapkan kedua-duanya suatu sajian yang panjang dan 
pendek. Kadang kala pastor paroki lupa bahwa para pembicara sudah dijadwalkan 
untuk berbicara.  Anda kira bahwa Anda akan berbicara sepuluh menit selama 
waktu homili, tetapi pastor itu lupa dan Anda akhirnya harus berbicara singkat dua 
menit pada waktu pengumuman. Atau Anda kira bahwa Anda akan menyampaikan 
pembicaraan pendek dua menit selama pengumuman dan tiba-tiba pastor meminta 
Anda untuk berbicara sesudah homilinya yang singkat. Jadi, selalu bersiap, dan 
punyai pembicaraan panjang dan pendek yang siap.  

 Perhatikan bacaan Kitab Suci pada hari minggu dimana Anda dijadwalkan untuk 
menyampaikan pembicaraan. Usahakan untuk merujuk pada apa yang bacaan-
bacaan sampaikan dalam pembicaraan Anda.  

 Dengar dengan penuh perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh pastor paroki 
dan apa yang terjadi selama misa. Dalam pembicaraan Anda usahakan untuk 
merujuk pada apa yang dikatakan oleh pastor dan apa yang terjadi selama misa.  

 Praktekan pembicaraan Anda sehingga Anda merasa yakin. Adalah penting untuk 
mempraktekan pembicaraan Anda dengan maksud untuk mengukurnya. Dan Anda 
akan tahu apakah harus membuat pembicaraan Anda lebih panjang atau lebih 
pendek.  

 Pada akhir dari pembicaraan Anda jelaskan bahwa Anda tidak mempunyai waktu 
untuk mengatakan kepada mereka segala sesuatu tentang Keadilan dan 
Perdamaian. Undang semua umat yang tertarik untuk menemui Anda pada tempat 
tertentu sesudah misa. Aturlah bersama pastor sebelumnya dimana Anda dapat 
menemui orang-orang sesudah misa.  

 

LATIHAN TIGA 
Berlatih Menyampaikan Pembicaraan tentang Keadilan dan Perdamaian  
 

 Katakan kepada kelompok bahwa satu-satunya cara untuk menjadi percaya diri 
ketika berbicara kepada umat tentang pelayanan Keadilan dan Perdamaian adalah 
untuk mempraktekan apa yang akan kita katakan. Anggota-anggota kelompok 
sekarang akan mendapat kesempatan untuk mempraktekan pembicaraan-
pembicaraan dalam paroki.  

 Bagilah ke dalam kelompok-kelompok kecil. Mintalah setiap kelompok kecil entah 
untuk menyiapkan suatu pembicaraan pendek dua menit kepada paroki atau 
pembicaraan lebih panjang sepuluh menit tentang Keadilan dan Perdamaian. Setiap 
kelompok harus memilih satu orang yang memberikan pembicaraan.  

 Setiap kelompok kecil menyampaikan pembicaraan tentang Keadilan dan 
Perdamaian.  

 Sesudah setiap kelompok menyampaikan pembicaraannya, mintalah semua 
kelompok yang lain apa yang baik dari pembicaraan, kedua-duanya tentang 
informasi yang dipaparkan (substansi) dan gaya (bagaimana orang itu bicara). 
Kemudian katakan apa yang Anda pikirkan tentang isi dan gaya dari pembicaraan. 
Tanyakan kelompok bagaimana yang mereka pikirkan agar isi dan gaya dapat 
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dikembangkan. Kemudian katakan bagaimana Anda pikir bahwa isi dan gaya dapat 
dikembangkan.  

 
PEGANGAN UNTUK PEMBICARAAN TENTANG SUBSTANSI  
KEPADA PAROKI PERIHAL KEADILAN DAN PERDAMAIAN 

 

 Jagalah agar substansi atau isinya sederhana dan jelas. Jangan mempersulit atau 
menyampaikan terlalu banyak. Tujukan pada poin-poin yang paling penting dan 
katakan itu secara jelas.  

 Jangan gunakan bahasa yang sulit, kata-kata besar atau jargon. Biarkan bahasa 
Anda sederhana dan gampang untuk dimengerti. Jagalah agar kalimat Anda pendek 
dan gampang untuk dimengerti. Biarkan kalimat Anda pendek – satu ide, satu 
kalimat.  

 
 Putuskan apa hal yang paling penting yang Anda harus sampaikan kepada orang-

orang dan pastikan bahwa Anda merangkum semuanya dalam pembicaraan Anda.  
 Ingatlah untuk berterima kasih kepada pastor paroki dan dewan pastoral paroki yang 

memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan kepada paroki dan 
berterima kasih kepada umat atas perhatian mereka. 

 Coba untuk menggunakan suatu poster atau beberapa bantuan visual lainnya dalam 
mana orang-orang dapat melihat selama Anda berbicara (Leaflet dapat dibagikan 
pada akhir pembicaraan/misa).  

 
TUNTUNAN BAGI GAYA DALAM PEMBICARAAN TENTANG KEADILAN 
DAN PERDAMAIAN DALAM PAROKI 
 

 Berbicara secara pelan dan jelas. Jangan terburu-buru. Jangan Berteriak atau 
bicara terlalu pelan.  

 Buatlan kontak mata dengan orang ketika Anda bicara. 
 Bicaralah kepada semua orang, bukan hanya kepada satu orang. Lihat sekeliling 

kepada semua orang sementara Anda bicara.  
 Berhati-hatilah dengan hal-hal yang mengganggu Anda mungkin berupa, membuka-

buka kertas Anda, mempermaikan cincin di jari-jari Anda atau mengatakan “apa 
namanya” sepanjang waktu. Kita sering melakukan hal-hal seperti ini tatkala kita 
gugup. Berhati-hatilah dengan diri Anda dan berusahalah untuk tidak 
menyampaikan sesuatu yang mengalihkan perhatian orang. Ketika pikiran mereka 
sudah terganggu mereka akan berhenti mendengarkan.  

 Tersenyumlah kepada orang-orang ketika Anda menyalami mereka dan berterima 
kasih kepada mereka atas kesediaan mendengarkan.    
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6. BERTEMU DENGAN ORANG-ORANG YANG MERASA TERTARIK 
DENGAN KEADILAN DAN PERDAMAIAN SESUDAH PEMBICARAAN 
ANDA.  
 

 Setelah Anda berbicara catatlah detail kontak dari setiap orang yang datang untuk 
menemui Anda.  

 Berikan pada orang detail kontak Anda sehingga mereka tahu bagaimana untuk 
menjangkau Anda, ini semestinya adalah sesuatu yang perlu.  

 Tentukan satu tanggal untuk mempunyai suatu pertemuan lebih lanjut untuk 
mendiskusikan pelayanan Keadilan dan Perdamaian. Buatlah pertemuan ini terjadi 
secepat mungkin. Jangan biarkan waktu yang terlalu lama antara pembicaraan 
Anda dengan pertemuan yang pertama. Jika Anda membiarkannya terlalu lama 
maka orang-orang akan lupa akan pertemuan dan kehilangan rasa tertarik.  

 Sebagai suatu aturan umum, jangan mencoba melakukan apa pun yang lain pada 
pertemuan ini sesudah Anda berbicara. Orang-orang mempunyai kegiatan yang 
harus dilakukan dan tidak mempunyai rencana untuk mengikuti suatu pertemuan. 
Buatlah pertemuan sangat singkat sesudah Anda bicara. Rencanakan dan tentukan 
tanggal tentang kapan untuk bertemu sebagai satu kelompok untuk pertama kalinya.  

 Jika tak seorang pun datang kepada Anda sesudah Anda bicara, maka teruskan 
kontak dengan paroki melalui pastor paroki dan dewan pastoral paroki. Biarkan 
paroki tetap mendapat informasi tentang kampanye-kampanye K&P dengan 
memberikan kepada mereka setiap poster kampanye dan bacaan. Rencanakanlah 
untuk bicara lagi di paroki sesudah beberapa bulan dan katakan kepada orang-
orang bahwa Anda akan mempunyai suatu pertemuan dengan orang-orang yang 
merasa tertarik sesudah misa.  

 
7. MEMBANTU ORANG-ORANG YANG MERASA TERTARIK UNTUK 
MEMBENTUK SATU KELOMPOK KEADILAN DAN PERDAMAIAN  
 

 Mulailah pertemuan pertama dari suatu Kelompok Keadilan dan Perdamaian baru 
dengan meminta satu orang anggota kelompok untuk membawakan doa 
pembukaan.  

 Dalam pertemuan pertama dari suatu Kelompok Keadilan dan Perdamaian fokus 
pada orang-orang untuk saling mengenal dan membentuk satu rasa identitas 
kelompok.  Orang-orang dalam kelompok perlu tahu satu dengan yang lain dan 
mulai merasa bahwa mereka adalah anggota dari suatu kelompok. Mulailah 
mengenal anggota-anggota kelompok sehingga Anda tahu orang-orang yang 
dengannya Anda bekerja. Pertanyaan-petanyaan berikut ini mungkin menolong:  

— Siapa Anda dan apa yang Anda lakukan di paroki? 
— Bagaimana Anda pikir bahwa Anda dapat memberikan sumbangan pada kelompok 

Keadilan dan Perdamaian? 
— Bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan kelompok ini dan aksi-aksinya ke 

dalam semua aktivitas Anda? 
— Adakah Anda mengetahui orang lain lagi yang dapat kita ajak untuk bergabung?  

 Jangan pilih seorang ketua, seorang wakil ketua, bendahara atau sekretaris. 
Jelaskan bahwa dalam Keadilan dan Perdamaian kita semua setara. Tidak ada 
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kebutuhan untuk memilih para petugas kantor. Selayaknya kelompok berkembang 
orang-orang akan mengambil tanggung jawab  yang berbeda. Ini adalah cara yang 
baik yang menghindari anggota komite profesional apa pun – orang-orang yang 
selalu menjadi anggota komite dan selalu ingin untuk untuk menjadi petugas kantor.  

 Berapa lama waktu pertemuan akan terjadi tergantung pada kelompok dan berapa 
lama waktu untuk mereka yang tersedia.  

 Dalam kasus-kasus khusus di mana Anda harus menjalankan pertemuan pertama 
sesudah misa, Anda dapat menanyakan kelompok apa yang mengesankan mereka 
selama misa dan berusaha untuk membuat kaitan antara apa yang mengesankan 
mereka dalam misa dan pelayanan Keadilan dan Perdamaian.  

 Jika Anda mempunyai waktu pada pertemuan pertama Anda dapat memulai apa 
yang tercakup dalam Keadilan dan Perdamaian.  

 Setiap pertemuan sesudah ini semestinya berfokus pada melatih orang-orang dan 
menyiapkan mereka dengan ketrampilan-ketrampilan dan informasi yang mereka 
perlu untuk bekerja bagi Keadilan dan Perdamaian. Itu adalah ketrampilan-
ketrampilan  dan informasi yang telah tercakup dalam manual latihan ini.  

 
CATATAN UNTUK FASILITATOR  
 
Ingat, bukanlah tugas pastor paroki untuk memilih anggota-anggota kelompok untuk Anda, 
tetapi Anda dapat bertanya kepadanya untuk menganjurkan nama orang-orang yang 
mungkin merasa tertarik dengan pelayanan ini.  

 
Ketika kita memulai sesuatu yang baru kita menghadapi halangan-halangan dan 
tantangan-tantangan. Ini adalah bagian dari hidup. Jadi, ketika kita memulai kelompok 
Keadilan dan Perdamaian baru kita juga berhadapan dengan halangan-halangan dan 
tantangan-tantangan. Ketika kita memulai kelompok-kelompok Keadilan dan 
Perdamaian baru kita perlu bekerja sama dengan uskup, pastor-pastor, dewan pastoral 
paroki dan orang-orang dalam paroki. Setiap orang ini mungkin melawan pembentukan 
kelompok-kelompok Keadilan dan Perdamaian. Mereka mungkin mempunyai 
pandangan yang negatif terhadap pelayanan Keadilan dan Perdamaian, atau semata 
tidak melihat aktifitas Keadialan dan Perdamaian itu penting. Anda perlu memikirkan 
semua halangan-halangan dan tantagan-tantangan yang mungkin Anda hadapi ketika 
bekerja dengan orang-orang, dan mencari jalan keluar bagaimana mengatasi tantangan 
dan halangan-halangan. Anda perlu disiapkan bagi halangan-halangan dan tantangan-
tantangan ini sehingga mereka tidak mengejutkan Anda.  
 
LATIHAN EMPAT 
Menelaah halangan-halangan dan tantangan-tantangan 
yang kita hadapi ketika memulai kelompok-kelompok Keadilan dan Perdamaian  
 

 Latihan ini meliputi membaca suatu cerita tentang memulai suatu kelompok 
Keadilan dan Perdamaian di suatu paroki. Dalam cerita ini, orang-orang yang terlibat 
menghadapi beberapa tantangan dan halangan yang serius.  
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 Mintalah kepada kelompok untuk mendengar cerita dengan penuh perhatian dan 
mencermati halangan-halangan dan tantangan-tantangan yang orang-orang dalam 
cerita hadapi.  

 

CATATAN UNTUK FASILITATOR  
 

Copy dari cerita atau studi kasus lihat lampiran. Anda dapat menggandakan cerita itu dan 
memberikannya kepada para peserta. Kelompok mungkin merasa lebih mudah melakukan 
latihan jika mereka dapat merujuk kembali ke cerita.  
 
BENTROKAN DENGAN PASTOR PAROKI 

 

Pastor Lebombo tahu dengan baik empat orang yang ada di hadapannya, kecuali Lindiwe 
yang baru-baru ini pindah ke Paroki itu. Ia telah membaptis Mpho, Thabang dan Susan 
dan menyiapkan mereka untuk komuni pertama dan krisma. Uskup baru-baru ini telah 
meminta orang-orang itu untuk mewakili paroki St. Maria dalam pertemuan regional 
Keadilan dan Perdamaian. Pastor Lebombo tidak senang dengan hal ini. Ia tidak 
menghendaki mereka menghadiri pertemuan itu. Kelompok itu gugup, karena mereka tahu 
bahwa Pastor Lebombo adalah orang yang punya pendirian kuat dan mempunyai sifat yang 
intimidatif. Mereka menemui dia untuk mendiskusikan perihal memulai suatu Kelompok 
Keadilan dan Perdamaian dalam paroki mereka. Mereka telah mempelajari semuanya 
tentang bagaimana  memulai satu kelompok pada suatu pertemuan dan bertekad untuk 
mengikuti prosedur yang telah mereka pelajari. 
 
Mpho yang pertama bicara. Dengan suara 
yang tenang dan pelan ia bicara tentang 
apa yang telah ia pelajari tentang latar 
belakang pelayanan Keadilan dan 
Perdamaian dalam Gereja Katolik. Ia bicara 
tentang bagaimana Paus Paulus VI 
membentuk Keadilan dan Perdamaian 
tahun 1967 dan bagaimana ia berkembang 
sejak saat itu. Ia menjelaskan bahwa adalah 
keinginan Paus Yohanes Paulus II untuk 
mempunyai struktur Keadilan dan 
Perdamaian pada level nasional, diosesan 
dan paroki di seluruh dunia. Ia menjelaskan 
bahwa Uskup baru dari dioses itu, Uskup 
Mkhize, membentuk Komisi Keadilan dan 
Perdamaian diosesan, dan ingin agar setiap 
paroki di Dioses Qumbu agar membentuk 
kelompok-kelompok Keadilan dan 
Perdamaian.  

 
Pada tahap ini, Thabang mengambil alih 
pembicaraan. Ia bicara tentang apa yang 

terjadi pada pertemuan baru-baru ini yang 
ia ikuti. Ia menyebutkan bagaimana utusan-
utusan dilatih untuk memulai kelompok-
kelompok Keadilan dan Perdamaian dalam 
paroki mereka, dan tentang jenis karya 
dimana kelompok ini akan terlibat; hal-hal 
seperti mengajarkan komunitas tentang 
Undang-Undang yang baru, khususnya 
Rancangan Undang-Undang tentang hak-
hak, demokrasi dan kesadaran akan hak-
hak asasi manusia, dan keadilan ekonomis.  

 
Lindiwe tekankan bahwa kelompok-
kelompok Keadilan dan Perdamaian Paroki 
semestinya jugamempunyai keprihatinan 
terhadap isu-isu lokal yang mempengaruhi 
komunitas, seperti kondisi jalan, jadwal bus, 
pencurian ternak dan kejahatan.  

 
Susan kemudian meminta pastor Lebombo 
untuk secara resmi menerima inisiatif baru 
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ini dan memperkenalkan mereka kepada 
paroki pada misa hari Minggu. 

 
Pastor Lebombo menyandarkan punggung 
pada kursinya dan agak lama baru 
menjawab. Pertama-tama ia berterima kasih 
kepada delegasi yang datang menemuinya 
dan memuji mereka tentang cara mereka 
telah menjelaskan maksud mereka. Ia lalu  
mengatakan bahwa dalam pemikirannya 
mereka telah mendapat informasi yang 
salah dalam pertemuan regional. 
Sebelumnya ia cemas bahwa ini akan 
terjadi, karenanya ia tidak menghendaki 
mereka menghadiri pertemuan itu. Ketika ia 
mendengar bahwa Pastor Tom, imam 
radikal dari Tanzania, adalah pembicara 
utama pada pertemuan itu, kecurigaannya 
diteguhkan. “Adalah fakta yang sudah 
diketahui dengan baik”, dia berkata, “bahwa 
tulisan-tulisan Pastor Tom sangat tidak 
disetujui oleh Vatikan. Untuk mengatakan 
yang sejujurnya, saya mengharapkan 
bahwa tulisan-tulisan itu dilarang 
secepatnya.” 

 
Pastor Lebombo menjelaskan bahwa 
secara umum diterima bahwa Gereja 
seharusnya tidak terlibat dalam politik. 
“Bukankah kita memilih dengan demokratis 
wakil pada level nasional, propinsi dan lokal 
untuk pemerintah?” ia bertanya. “Tentu 
saja, mereka adalah orang-orang yang 
bertanggungjawab untuk berurusan dengan 
isu-isu yang Anda katakan bahwa 
kelompok-kelompok Keadilan dan 
Perdamaian akan atasi?” Ia tambahkan 
bahwa Paroki St. Maria selama ini selalu 
damai. Mereka tidak pernah terlibat dalam 
gerakan-gerakan, demonstrasi-demonstrasi 
dan pemogokan-pemogokan. Gereja 
bersikap netral, dan karena ia tetap netral 
dan karena itu ia dapat menegakkan 
kepalanya. Pastor Lebombo menjelaskan 
bahwa mereka bukanlah kelompok pertama  
dari orang-orang yang salah jalan yang 
meminta paroki untuk mendukung aksi 
politis. Tetapi, karena nasehatnya yang 
bijak paroki tidak pernah mendukung aksi-
aksi politik pada masa lalu. Tetap bersikap 
netral tidaklah mudah, tetapi ia memastikan 

bahwa paroki telah bersikap netral pada 
masa lalu dan itu tidak akan diubah 
sekarang.  

 
Pastor Lebombo mengusulkan bahwa ada 
banyak cara dalam mana orang-orang yang 
ada di depannya dapat ambil bagian dalam 
kehidupan paroki. Kedua-duanya, Serikat 
St. Vinsensius de Paulo dan Legio Maria adalah 
kelompok-kelompok yang ekselen bagi 
mereka untuk bergabung.  “Apa yang lebih 
bermanfaat dari pada melayani orang-orang 
yang paling miskin dari orang-orang miskin 
di Paroki?” dia bertanya. Ketika mereka 
bergabung dengan Serikat St. Vinsensius a 
Paulo dan Legio Maria mereka akan berada 
dalam kepemimpinan yang mampu dan 
bijak yang sudah melayani untuk lebih dari 
30 tahun. Ia mengingatkan agar utusan itu 
tidak memberikan perhatian terlalu banyak 
terhadap apa yang telah dikatakan oleh 
Uskup. Dia mengatakan bahwa Uskup 
Mkhize baru saja diangkat menjadi uskup 
baru-baru ini,  dan tidak sungguh mengerti 
bagaimana dioses bekerja. Kecuali 
beberapa radikalis, kebanyakan pastor 
melawan pembentukan struktur Keadilan 
dan Perdamaian di Dioses.  “Kelihatannya 
bahwa uskup itu mesti mengetahui ini jalan 
sukar”, pastor itu mengingatkan.  
Selanjutnya, sepanjang yang menyangkut 
Paroki St. Maria, tidak akan ada kelompok 
Keadilan dan Perdamaian.  
 
Susan mengatakan bahwa ia tidak 
mengerti. Jika ini adalah keinginan dari 
Bapa Suci, Konferensi Uskup-Uskup Afrika 
Selatan dan uskup dari Dioses Qumbu 
untuk mempunyai struktur Keadilan dan 
Perdamaian, mengapa tak boleh ada satu 
pun di Paroki St. Maria? Pastor Lebombo 
menjelaskan bahwa menjalankan paroki 
adalah tanggungjawabnya. Dia adalah 
orang yang menentukan kelompok-
kelompok apa yang paroki perlukan dan 
apa yang baik untuk paroki.  

 
Mpho mengatakan bahwa mereka harus 
kembali dan mendiskusikannya dengan 
Uskup. Pada titik ini Pastor Lebombo 
menjadi sangat marah dan mengatakan 
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bahwa dia tidak dapat dipaksa. Dia berdiri 
dan mengatakan kepada mereka bahwa 
pertemuan telah selesai. 

 
Kelompok itu pulang, merasa sangat kesal. 
Mereka putuskan untuk memikirkan tentang 

apa yang telah terjadi dan bertemu lagi 
sesudah beberapa hari untuk 
mendiskusikan apa yang harus mereka 
lakukan selanjutnya.****  

 
 
 Bagilah para peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil dan minta setiap kelompok untuk 

mendiskusikan apa yang Mpho, Thabang, Susan dan Lindiwe harus lakukan selanjutnya. 
Minta kelompok untuk pikir secara kreatif dan bagaimana Kelompok Paroki St. Maria dapat 
mengatasi halangan-halangan dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi.  

 
CATATAN UNTUK FASILITATOR  
 
Jika Anda mau, Anda dapat meminta kelompok untuk mendramakan bagaimana mereka akan 
mengatasi halangan-halangan dan tantangan-tantangan yang kelompok St. Maria hadapi. Jika 
Anda meminta kelompok untuk mendramakan tanggapan mereka, maka Anda perlu memberikan 
waktu yang lebih banyak untuk mereka guna menyiapkannya.  
 

 Kelompok-kelompok melaporkan kembali. Diskusikan tiap ide. Atau lakukan pendramaan.  
 
Setiap paroki itu unik, karena setiap paroki dibentuk dari orang-orang yang berbeda dan 
karena itu mempunyai dinamika yang berbeda pula. Ketika memulai suatu kelompok Keadilan 
dan Perdamaian di suatu paroki, adalah penting untuk pikir tentang kemungkinan-
kemungkinan halangan-halangan dan tantangan-tantangan, dan bagaimana berhadapan 
dengannya sebelum mengawali bekerja dengan paroki. Persiapan adalah suatu bagian 
penting ketika memulai suatu kelompok Keadilan dan Perdamaian di suatu paroki.  
 
LATIHAN LIMA 
Mendalami bagaimana mengatasi halangan-halangan dan tantangan-tantangan yang orang-orang 
akan hadapi dalam memulai kelompok-kelompok Keadilan dan Perdamaian di paroki atau 
wilayah mereka. 

 

 Gantunglah tiga lembar karton manila atau lembaran flap.  
 

 Tanyakan kelompok apa halangan-halangan dan tantangan-tantangan yang mereka 
bayangkan yang akan mereka hadapi ketika memulai kelompok-kelompok Keadilan dan 
Perdamaian baru di paroki atau wilayah mereka. Sebagai contoh, pastor paroki tidak 
berminat dengan kelompok Keadilan dan Perdamaian, atau dewan pastoral paroki tidak 
menghendaki ada suatu Kelompok Keadilan dan Perdamaian di paroki mereka, atau 
beberapa orang dalam paroki mempunyai pandangan yang sangat negatif terhadap karya 
Keadilan dan Perdamaian.  

 

Membangung Kelompok-kelompok 
Keadilan dan Perdamaian  

29



 Kelompokkan halangan-halangan dan tantangan-tantangan yang orang-orang akan hadapi 
di bawah judul seperti:  

— Halangan dan tantangan yang melibatkan pastor paroki. 
— Halangan dan tantangan yang melibatkan dewan pastoral paroki. 
— Halangan dan tatangan yang melibatkan orang-orang dalam paroki.  
 

 Letakkan setiap lembar karton manila di bagian yang berbeda di dalam ruangan. Jelaskan 
bahwa anggota-anggota kelompok dapat mendiskusikan apa pun halangan dan tantangan 
yang mereka inginkan. Mintalah mereka untuk beralih ke bagian dari ruangan di mana ada 
kertas manila tentang halangan dan tantangan. 

 
 Ketika orang-orang sudah berpindah ke kelompok yang ingin mereka masuk, minta tiap 

kelompok untuk mendiskusikan halangan-halangan dan tantangan-tantangan yang tertera 
dalam karton manila dan pikir tentang cara-cara kreatif untuk mengatasi halangan-
halangan dan tantangan-tantangan itu.  

 
 Kelompok-kelompok melapor kembali. Diskusikan setiap ide-ide dari kelompok.  

 
Berikut ini adalah daftar dari halangan-halangan dan tantangan-tantangan umum yang orang 
hadapi ketika memulai kelompok-kelompok Keadilan dan Perdamaian dan beberapa strategi 
untuk menghadapi halangan-halangan dan tantangan-tantangan umum itu.  

 
 

CATATAN UNTUK FASILITATOR  
 

Tambahkan pada daftar ini pengalaman Anda sendiri. Tambahkan tantangan-tantangan dan 
halangan-halangan yang Anda sendiri pernah hadapi. Tambahkan strategi-strategi yang berguna 
yang pernah Anda gunakan atau tahu bahwa orang lain pernah gunakan.  

 
 

Halangan & Tantangan Umum dalam 
Memulai Kelompok-Kelompok Keadilan 

dan Perdamaian 
 

 
Strategi untuk Menghadapi  

Halangan & Tantangan 

 Aparteid sudah tidak ada lagi. Kita tidak 
memerlukan lagi kelompok-kelompok 
Keadilan dan Perdamaian. 

 Ada problem-problem sosial dan ekonomi 
yang berlanjut, khususnya pada level lokal 
yang harus dihadapi 

 
 
 

 Sudah terlalu banyak yang berlangsung 
dalam paroki. Kami tak dapat memulai 
suatu kelompok lain. 

 Cobalah untuk membangun relasi pribadi 
dengan pastor-pastor setempat. Malah jika 
mereka tidak mendukung kelompok Keadilan 
dan Perdamaian, tetaplah berkontak dengan 
mereka dan coba memangun suatu relasi 
dengan mereka. Orang mendengar lebih baik 
kepada orang yang mereka kenal. 

 
 Gereja semestinya tidak terlibat dalam 

politik. 

 Gereja semestinya tidak terlibat secara 
langsung dalam partai politik, tetapi 
mempunyai keprihatinan dengan isu-isu 
politik. 

  Ada isu-isu keadilan dan isu-isu perdamaian 
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 Pernah kami mempunyai kelompok 
Keadilan dan Perdamaian, tetapi 
kelompok itu tidak berhasil. Kelompok itu 
sudah mati. Apa poinnya untuk mencoba 
lagi? Hal yang sama akan terjadi lagi. 

yang perlu  diperhatikan dalam paroki. 
Konferensi-konferensi regional K&P 
menyiapkan orang dengan kesempatan untuk 
berbagi kesuitan-kesulitan mereka dan solusi-
solusi yang mungkin. K&P menyiapkan orang 
dengan latihan-latihan yang menolong 
mereka untuk mengembangkan ketrampilan-
ketrampilan yang mereka perlukan untuk 
berhadapan dengan masalah-masalah ketika 
mereka muncul. 

 Kami tidak mempunyai dana untuk 
mendukung struktur Keadilan dan 
Perdamaian di dioses ini. Anda dapat 
mencoba untuk memulai sesuatu, tetapi  
tidak ada uang untuk memulai kelompok-
kelompok Keadilan dan Perdamaian . 

 
 SABC dan Departemen Keadilan dan 

Perdamaian Nasional, dan dioses dapat 
membantu Anda untuk mendapatkan dana 
untuk membantu pelayanan K&P. 

 Orang-orang dalam paroki tidak merasa 
tertarik dengan kelompok Keadilan dan 
Perdamaian. Anda tak akan mendapat 
seorang pun untuk bergabung dalam 
suatu kelompok Keadilan dan 
Perdamaian. Ini akan menjadi 
pemborosan waktu untuk memulai suatu 
kelompok Keadilan dan Perdamaian 
dalam paroki ini. 

 Pikiran satu orang adalah bukan pikiran 
semua orang. Pikiran satu orang semestinya 
tidak mematikan orang lain untuk membuat 
keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan 
mereka sendiri. Orang-orang harus diberi 
kesempatan untuk memutuskan apakah 
mereka menghendaki kelompok Keadilan dan 
Perdamaian atau tidak. 

 Kami tidak mempunyai isu-isu Keadilan 
dan Perdamaian di dalam paroki dan 
komunitas. Kami tidak membutukan 
kelompok Keadilan dan Perdamaian di 
sini. Segala sesuatunya baik 
sebagaimana adanya. 

 
 Konferensi para Uskup mendukung 

kelompok-kelompok Keadilan dan Pedamaian 
karena mereka melihat kebutuhan untuk 
Keadilan dan Perdamaian. 

 Orang-orang mengatakan bahwa mereka 
mendukung isu-isu Keadilan dan 
Perdamaian, tetap menghalangi usaha  
untuk memulai kelompok-kelompok 
Keadilan dan Perdamaian. Apa yang 
mereka katakan dan apa yang mereka 
lakukan bukanlah hal yang sama. 
Mereka mengatakan semua hal yang 
benar, tetapi aksi-aksi mereka 
mengatakan sesuatu yang lain. 

 

 
 
 

 Berkontaklah dengan mereka dan bentuk satu 
koneksi dengan kelompok-kelompok Keadilan 
dan Perdamaian dalam dioses. 
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Sesi Tiga 
SPIRITUALITAS PELAYANAN  

KEADILAN & PERDAMAIAN  
 

TUJUAN 
 

Membantu Kelompok untuk mendalami makna spiritualitas Kristiani dan mengembangkan 
suatu pemahaman tentang spiritualitas pelayanan Keadilan dan Perdamaian.  
 

Apa itu Spiritualitas Kristiani? 
 

Kita sering mendengar kata spiritualitas dalam Gereja. Kita tahu bahwa hal itu adalah 
sesuatu yang berkenaan dengan iman kita dan dengan ajaran-ajaran Tuhan, tetapi banyak 
dari kita tidak mengetahui secara tepat apa artinya. Sebelum memulai suatu diskusi tentang 
spiritualitas Keadilan dan Perdamaian, kita perlu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan 
spiritualitas.  
 

LATIHAN SATU 
Mendalami Makna Spiritualitas  

 

 Gantunglah gambar berikut ini dan tanyakan kelompok apa yang mereka lihat dalam 
gambar? Tanyakan kelompok apakah mereka dapat mengenal cerita dari Perjanjian 
Baru? Tanyakan tentang detail dari cerita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yesus memperbanyak roti dan ikan-ikan  
untuk memberi makan orang banyak  
(Mat 14: 13-21); (Mk 6:35-43); (Luk 9: 12-17) 



 
 Tanyakan kelompok apa yang mereka belajar tentang semangat Yesus ketika 

mereka lihat pada gambar ini dan pikir tentang cerita ini? Apa semangat yang Yesus 
punyai? Tulislah ide orang-orang pada lembatan flap atau kertas manila.  

 Ulangilah proses tadi menggunakan gambar-gambar di bawah ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yesus berbicara dengan Zakeus di yang ada atas pohon 

(Luk. 19: 1-10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yesus membangkitkan seorang pemuda  
dari kematian 
(Luk. 7: 11-17) 
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Yesus bersama anak-anak kecil  
(Mat 19: 13-15); (Mrk 10: 13-16);  
(Luk 18: 15-17)   

 
CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Dianjurkan untuk menggunakan lukisan-lukisan pada bagian akhir buku untuk membantu 
dalam sesi latihan ini. Lukisan-lukisan membantu fasilitator untuk menyampaikan pesan kepada 
para peserta.  

 
 Ringkaslah semua hal yang dikatakan tentang semangat Yesus. Jelaskan bahwa kita 

melihat semangat Yesus ketika kita melihat bagaimana Ia berbicara dan berinteraksi 
dengan orang-orang. Kita dapat melihat semangat Yesus sedang bekerja dalam 
perjumpaanNya dengan orang-orang lain.  

 
Suatu cara yang menolong untuk memahami apa itu spiritualitas adalah melihat spritualias 
sebagai iman yang dihidupi. Spiritualitas adalah mengenai mengikuti semangat Yesus – cara 
kita menghidupi iman kita. Salah satu cara yang mungkin dari mengungkapkan iman adalah 
sikap dasar iman dari seorang yang membentuk pikiran dan tindakan. Kita dapat 
mengatakan apa jenis semangat yang ada dalam seseorang melalui bagaimana dia bertindak 
dan berkata. Kita tahu apa jenis semangat yang Yesus punyai dengan melihat pada 
bagaimana yang telah Dia lakukan dan katakan. Cara orang bertindak dan cara orang 
bekerja mengungkapkan kepada kita spiritualitas mereka, sebagai contoh: 

 
 Jika seseorang menghabiskan kebanyakan waktu untuk berdoa rosario, berlutut di depan 

patung St. Maria, mengunjungi tempat-tempat suci Bunda kita dan sering bicara tentang 
ingin untuk menjadi seperti Bunda Maria, kita dapat katakan baha ia mempunyai suatu 
Spiritualitas Marian.  
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 Jika seseorang berusaha untuk menghidupi suatu cara hidup yang sangat ugahari, 
berbagi apa yang dia punyai dengan orang miskin dan mempunyai perhatian yang 
sangat sedikit terhadap uang dan hal-hal material, kita dapat katakan bahwa ia 
mempunyai suatu Spiritualitas Fransiskan (St. Fransiskus adalah yang mengawali 
spiritualitas ini).  

 Jika seseorang menghayati hidup doa dan kerja, membagi hidup mereka atas waktu-
waktu doa dan kerja, kita dapat katakan bahwa dia mempunyai suatu Spiritualitas 
Benediktin. (St. Benediktus dari Nursia adalah pemula dari spiritualitas ini).  

 Ada banyak tipe spritualitas. Spiritualitas Marian, Ignasian, Dominikan, Carmelit, 
Fransiskan adalah tipe-tipe berbeda dari Spiritutalitas Kristiani.  Spiritualitas Kristiani 
adalah iman kristiani yang dihidupi. Iman-iman lain seperti Yudaisme, Hinduisme dan 
Islam, mempunyai keyakinan mereka sendiri dan tipe-tipe spiritualitas mereka.  

 
CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 
Tanyakan kelompok apakah mereka tahu tentang tipe-tipe lain dari spiritualitas. Secara singkat 
diskusikan tipe-tipe yang berbeda dari spiritualitas Kristiani. Pikirkan tentang tipe-tipe 
spiritualitas yang Anda ketahui.  Apa contoh-contoh lain spiritualitas Kristiani yang Anda dapat 
bagikan kepada kelompok? 

 
SPIRITUALITAS PELAYANAN KEADILAN DAN PERDAMAIAN  

 
Spiritualitas pelayanan Keadilan dan Perdamaian adalah bagian dari spiritualitas Kristiani. 
Spiritualitas Keadilan dan Perdamaian diwujudnyatakan melalui kata-kata dan karya-karya 
kita sebagai karya keadilan dan perdamaian di komunitas-komunitas kita, negeri kita dan 
dunia kita.  

 
Ada empat kata kunci yang mengenali aspek-aspek kunci dari spiritualitas Keadilan dan 
Perdamaian:  

 

1. IMAN – Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Putra Allah, yang 
berjalan di tengah-tengah kita untuk menyakinkan bahwa semua orang mempunyai 
kehidupan dan mempunyainya dalam kepenuhan. Kita merangkul dan berusaha untuk 
menghidupi nilai-nilai dan sikap-sikap Yesus. Ketika kita bekerja untuk keadilan dan 
perdamaian,  dan kita menghidupi iman kita kepada Allah dan Yesus dalam Roh Kudus, 
kita mempunyai spiritualitas Keadilan dan Perdamaian.   

 
2. RELASI – Kita menghidupi iman kita melalui apa yang kita katakan dan kita lakukan, 

secara khusus cara kita memperlakukan orang lain dan hubungan atau relasi kita dengan 
mereka. Hubungan yang baik, adil, jujur dan penuh rasa hormat adalah hubungan yang 
adil yang membawa perdamaian. Hubungan yang merusak, eksploitatif, melukai dan 
tidak saling menghormati adalah tidak adil dan menghalangi perdamaian. Relasi kita 
dapat menjadi suatu perwujudnyataan dari spiritualitas Keadilan dan Perdamaian.   
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3. PROFETIK – Kita menghidupi iman kita melalui peran yang kita jalani dalam 
masyarakat. Mengikuti tradisi nabi-nabi dari Perjanjian Lama, kita menjalankan peran 
profetik ketika kita mengenali orang-orang dalam masyarakat yang diperlakukan secara 
tidak adil dan berteriak serta beraksi melawan ketidakadilan. Kita menantang 
ketidakadilan dalam masyarakat, kita mempromosikan keadilan dalam masyarakat dan 
kita bekerja untuk membawa perdamaian ke tengah masyarakat. Kesaksian profetik 
adalah bagian yang paling  utama dari spritualitas Keadilan dan Perdamaian.  

 

4. ROH KUDUS – Roh Kudus membantu kita untuk menghidupi iman kita dan 
mewujudnyatakan spiritualitas Keadilan dan Perdamaian kita. Adalah Roh Kudus yang 
memberdayakan, menguatkan dan menyiapkan kebijaksanaan dan keberanian untuk 
bertindak adil dalam memajukan perdamaian. Roh adalah Dia yang memberikan kita 
kekuatan dan cinta untuk meneruskan karya kita, sekalipun melewati halangan-halangan 
dan kesulitan-kesulitan.  

 
Salah satu cara untuk memahami spiritualitas Keadilan dan Perdamaian adalah:  

 
Spiritualitas Keadilan dan Perdamaian adalah suatu cara hidup 

yang dipolakan pada contoh dari Yesus, dan ia didasarkan pada Kitab Suci 
dan Ajran-ajaran Sosial Gereja, yang tujuannya adalah 

untuk transformasi  masyarakat, 
yang dihayati oleh orang-orang Kristen yang setia. 

[Pete Henriot SJ 
 

Pemahaman tentang Spiritualitas Keadilan dan Perdamaian ini mengandung empat langkah 
penting:  
1. Ia adalah suatu cara hidup. 
2. Ia dipolakan pada contoh Yesus, dan ia didasarkan pada Kitab Suci dan Ajaran-ajaran 

Sosial Gereja. 
3. Tujuannya adalah untuk transformasi masyarakat. 
4. Ia dihayati oleh orang-orang Kristen yang setia. 

 
Ketika mulai mengerti setiap langkah ini, kita mulai untuk mengerti spiritualitas Keadilan dan 
Perdamaian. Mari kita mendalami setiap langkah secara rinci.  

 
1. SPIRITUALITAS KEADILAN DAN PERDAMAIAN ADALAH SUATU CARA 

HIDUP  
 

Jika kita percaya kepada Allah dan Yesus, dalam Roh Kudus, dan ingin untuk menghidupi 
iman kita kepada Allah, maka bekerja untuk Keadilan dan Perdamaian akan menjadi bagian 
dari kehidupan kita. Kita tidak dapat menghidupi iman kita kepada Allah dan tidak bekerja 
untuk Keadilan dan Perdamaian. Bekerja untuk Keadilan dan Perdamaian bukanlah suatu 
yang bebas-pilih jika kita ingin untuk menghidupi iman kita. Ini benar-benar adalah bagian 
dari cara hidup kita. Semuanya ini bermula dengan pembaptisan. Ketika kita dibaptis, kita 
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menjadi Yesus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada saat pembaptisan, orang tua 
kita membuat suatu perjanjian yang penting bagi kita. Janji itu adalah untuk mengikuti 
langkah-langkah Kristus dengan segala kekuatan kita. Kemudian, pada Krisma kita dibawa 
lebih dekat pada gereja  dan menjadi dikuatkan oleh Roh Kudus untuk pergi ke luar dalam 
misi. Misi ini adalah untuk berpikir seperti Yesus pikir, untuk melihat seperti Yesus lihat, 
untuk mendengar seperti Yesus dengar, untuk bicarakan kebenaran seperti yang telah 
dilakukanNya, untuk bertindak seperti yang telah dilakukanNya dan untuk mempunyai hati 
seperti hatiNya.  

 
2. SPIRITUALITAS KEADILAN DAN PERDAMAIAN DIMODELKAN PADA 

YESUS DAN DIDASARKAN PADA PADA KITAB SUCI DAN AJARAN-
AJARAN SOSIAL GEREJA  

 

Pelayanan keadilan dan perdamaian sebagai suatu cara hidup datang dari contoh yang 
benar dan kehidupan Yesus dan didasarkan pada Kitab Suci dan Ajaran-ajaran Sosial 
Gereja. Pelayanan Keadilan dan Perdamaian sebagai suatu cara hidup tidak datang 
pertama-tama dari Deklarasi Umum PBB tahun 1948 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, atau 
Undang-Undang tentang hak yang tercakup dalam Konstitusi Nasional kita, atau malah 
dalam suatu Komisi Nasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia, tetapi dari contoh Yesus 
sendiri. Kitab Suci dan Ajaran-ajaran Sosial Gereja mengajarkan kita tentang bagaimana 
bekerja bagi Keadilan dan Perdamaian setiap hari dari kehidupan kita.  

 
Buku yang paling pertama dari Kitab Suci, buku Kejadian, mengatakan kepada kita mengapa 
kita harus selalu bekerja untuk Keadilan dan Perdamaian. Dalam Kejadian kita diingatkan 
bahwa kita diciptakan seturut citra dan gambaran Allah (Kej 1:27). Ini berarti siapa pun yang 
melukai atau memperlakukan secara kurang senonoh manusia yang lain berdosa melawan 
Allah. Setiap orang diciptakan seturut citra Allah, jadi ketika martabat manusia seseorang 
dikurangi atau dirusakkan atau diperlakukan secara tak senonoh, maka Allah disakiti. 
Karena itu, kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita akan memperlakukan 
Allah dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil. Dari buku Kejadian 
dan seterusnya, Kitab Suci itu penuh dengan ajaran-ajaran tentang menjaga citra yang 
keramat ini dari Allah dalam diri kita sendiri dan setiap orang melalui rasa hormat terhadap 
martabat setiap orang. Ini adalah pelayanan Keadilan dan Perdamaian. Yesus sendiri 
mengingatkan kita bahwa apa pun yang kita perbuat bagi saudara saudari kita yang paling 
hina, kita perbuat kepadaNya (Mat. 25: 31-46).  
 

LATIHAN DUA 
Memeriksa Keadilan dalam Perjanjian Lama  

 

 Bagilah peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil sekitar lima atau empat orang setiap 
kelompok untuk merefleksikan salah satu dari cerita-cerita di bawah ini dari Kitab Suci 
dan diskusikan pertanyaan  yang menyusul:  

 

Kejadian: Martabat dan Rekan-penciptaan (Gen 1: 26-31). 
 

— Mengapa kita harus saling menghormati satu terhadap yang lain? Mengapa setiap orang 
harus diperlakukan secara bermartabat? 
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— Dengan cara apa orang-orang dilecehkan dalam komunitas kita? 
— Bagaimana lingkungan di sekitar kita sedang dirusakkan dalam komunitas kita?  

 

Keluaran: Pembebasan (Kel. 3: 1-12) 
 

— Apakah orang perlu dibebaskan dari sekarang? Terhadap apa orang-orang berhamba? 
— Mengapa orang-orang perlu dibebaskan? 
— Apa kriteria Allah untuk memilih para pemimpin untuk membawa pembebasan kepada 

orang lain? 
 

Nabi-Nabi: Peringatan (Amos 5: 10-15) atau (Isaiah 1: 11-20) 
— Apa yang Allah inginkan? 
— Jika seorang nabi Perjanjian Lama muncul dan bicara sekarang ini, apa kiranya yang 

akan menjadi pesannya?  
— Mengapa kita perlu untuk menjadi sadar akan hal-hal ini? Mengapa mereka berbahaya?  

 
CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Bagilah orang-orang ke dalam empat kelompok dan minta tiap kelompok untuk diskusikan satu 
dari bacaan Kitab Suci di atas dan pertanyaan-pertanyaannya. Jika ada terlalu banyak orang 
untuk dibagi ke dalam empat kelompok, maka bagilah orang-orang ke dalam delapan kelompok 
dan minta dua kelompok untuk mendiskusikan satu bacaan Kitab Suci dan pertanyaan-
pertanyaannya.  

 

 Minta tiap kelompok untuk melapor kembali tentang teks Kitab Suci dan pertanyaan-
pertanyaan yang telah mereka diskusikan. Diskusikan secara singkat tanggapan tiap 
kelompok sebelum beralih ke kelompok berikut.  

 

LATIHAN TIGA 
Menelaah Keadilan dalam Perjanjian Baru  
   

 Bagilah peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil. 
 Minta setengah dari kelompok untuk membayangkan bahwa mereka akan memasang 

iklan mencari Mesiah. Minta mereka untuk menyusun suatu iklan. Dalam iklan mereka, 
mereka harus menjelaskan sifat-sifat khas dan kualitas seseorang yang mereka perlu 
sebagai Mesiah, tunjukkan apa jenis orang yang sedang mereka cari.  

 Minta setengah kelompok yang lain untuk membayangkan bahwa mereka adalah orang-
orang kuat Yahudi yang ingin untuk menangkap dan memenjarakan Yesus. Minta 
mereka untuk menyusun suatu poster “dicari” bagi Mesiah. Dalam pernyataan mereka, 
mereka harus menjelaskan mengapa Yesus harus ditangkap, dihukum dan dibunuh. 
Tunjukkan bahwa apa yang telah Ia lakukan itu salah. Tunjukkan bahwa Ia harus 
dihabisi.  

 Minta kelompok yang menyusun iklan Mesiah untuk menyajikan  iklan mereka. 
Diskusikan apa yang iklan katakan kepada kita mengenai pemahaman dan ajaran-ajaran 
Yesus tentang keadilan. Apa yang Yesus ajarkan tentang Keadilan dan Perdamaian?  
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 Minta kelompok yang merancang pernyataan “dicari” untuk Yesus untuk menyajikan 
pernyataan mereka. Diskusikan apa yang pernyataan “dicari”  ini katakan kepada kita 
mengenai pemahaman dan ajaran Yesus tentang keadilan dan perdamaian. Apa yang 
Yesus ajarkan tentang keadilan dan perdamaian? 

 

AJARAN-AJARAN SOSIAL GEREJA  
 

Ajaran-ajaran Sosial Gereja adalah tuntunan yang disiapkan bagi kita untuk menghidupi 
iman kita dalam dunia. Sejak akhir abad ke-19 paus-paus, Vatikan dan konferensi-konferensi 
uskup telah mengamati apa yang terjadi dalam dunia dan menerapkan ajaran-ajaran Kitab 
Suci pada apa yang mereka lihat. Tuntunan-tuntunan ini menyiapkan kita dengan pedoman 
untuk menghidupi iman kita dalam suatu dunia yang terus berubah.  
 

CATATAN UNTUK FASILITATOR  
 

Lihat bagian C untuk informasi tambahan tentang Ajaran Sosial Gereja. Anda dapat 
menyajikan informasi ini kepada kelompok jika mereka tidak tahu tentang Ajaran-ajaran Sosial 
Gereja.  

 

Spiritualitas Keadilan dan Perdamaian datang secara langsung dari contoh Yesus 
sebagaimana tersaksi dalam Injil-Injil, dan direfleksikan dalam Kitab Suci dan Ajaran-ajaran 
Sosial Gereja. Inilah yang menuntun kita dalam menghidupi keadilan dan perdamaian dan 
menjadikannya bagian dari hidup kita.  

 
3. TUJUAN PERJUANGAN KEADILAN DAN PERDAMAIAN ADALAH UNTUK 

MENTRANSFORMASI MASYARAKAT 
 

Semangat Kristus mengilhami kita untuk bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri dan 
mereka yang kita kenal, tetapi untuk keadilan dan perdamaian bagi setiap orang. Pelayanan 
keadilan dan perdamaian adalah tentang membuat pasti bahwa semua orang diperlakukan 
dengan adil sehingga di sana ada perdamaian. Untuk menjamin bahwa keadilan dan 
perdamaian untuk semua orang, masyarakat itu diubah. Jika struktur-struktur dalam 
masyarakat tidak adil di sana tidak akan ada keadilan dan perdamaian. Dengan kata lain, 
tujuan dari karya keadilan dan perdamaian adalah untuk menantang dan mengubah struktur-
struktur yang tidak adil bagi kebaikan semua orang. Jika masyarakat itu hendak diubah, 
orang-orang dididik tentang struktur-struktur yang tidak adil dan mereka diberi motivasi untuk 
menantang struktur-struktur itu. Dalam bagian B kita akan belajar melakuan hal ini 
menggunakan Lingkaran Pastoral.  

 
4. ORANG-ORANG KRISTEN YANG SETIA MENJALANKAN KARYA 

KEADILAN DAN PERDAMAIAN  
 

Pekerja keadilan dan Perdamaian menggunaka empat “Cs” – Commitment (komitmen, 
kesetiaan), Compassion (menderita bersama, belas kasihan), Community-orientation 
(berorientasi pada komunitas) dan Competence (kompetensi, ketangkasan). Karakter-
karater itu memberdayakan orang-orang Kristen yang: 
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 Adalah setia –  untuk bekerja bagi Keadilan dan Perdamaian seperti para orang tua setia 

memelihara anak-anak mereka. Beberapa orang tua tidak selalu setia memelihara anak-
anak mereka, tetapi tidak seperti mereka, orang-orang Kristen yang setia bekerja untuk 
keadilan dan perdamaian secara konsisten. Sebagaimana para orang tua setia 
memelihara anak-anak mereka sepanjang waktu, demikian pun orang-orang Kristen yang 
setia dibaktikan untuk bekerja bagi keadilan dan perdamaian sepanjang waktu. Mereka 
yang mempunyai iman yang mendalam kepada Allah dan setia untuk menghidupi iman 
ini sampai pada yang terbaik dari kesanggupan mereka selama 24 jam sehari. Mereka 
dibaktikan untuk menghidupi iman mereka dan mengetahui bahwa mereka mempunyai 
tugas dan tanggung jawab untuk menghidupi iman mereka pada setiap saat setiap hari. 
Bagi seorang Kristen yang setia bagian sangat penting dari menghidupi iman mereka 
adalah bekerja untuk keadilan dan perdamaian. Komitmen mereka untuk bekerja bagi 
keadilan dan pedamaian adalah suatu cara hidup.  

 
 Adalah berbelas kasih – dan menghidupi ajaran Yesus, “Untuk mencintai sesamamu 

seperti dirimu sendiri.” Pendekatan orang Kristen yang setia untuk bekerja bagi keadilan 
dan pedamaian dituntun oleh ajaran-ajaran tentang iman kita dan didasarkan pada cinta 
dan belas kasihan. Orang-orang Kristen seperti itu tidak merasa tertarik dengan tipe 
keadilan, “mata ganti mata” (pembalasan).  Mereka merasa tertarik dengan keadilan 
yang Yesus ajarkan kepada kita yaitu keadilan yang didasarkan pada cinta dan itu adalah 
belas kasihan. Ini adalah keadilan yang tidaklah lemah, tetapi bisa saja berat dan 
menyakitkan.  

 
 Adalah berorientasi komunitas – dan tidak menyingkirkan seorang pun. Orang Kristen ikut 

serta bekerja bagi keadilan dan perdamaian bagi semua orang. Ini adalah berkerja untuk 
keadilan bagi laki-laki dan perempuan, muda dan tua, mereka yang disingkirkan dan 
tidak mempunyai suara, orang-orang dari berbagai warna kulit, budaya, iman, kaya dan 
miskin.  

 
 Adalah kompeten – dan mengetahui bagaimana bekerja untuk Keadilan dan Perdamaian 

secara efektif. Ini tidak sekedar masuk menyerbu dan memulai melakukan sesuatu. Ini 
didukung oleh pengetahuan bahwa jika Anda ingin untuk menjadi efektif dalam bekerja 
bagi keadilan dan perdamaian Anda harus mengerti dan menganalisis situasi sebelum 
Anda menetapkan cara terbaik untuk menghadapi suatu situasi.  

 
Latihan membantu kita untuk bekerja secara tangkas sebagai orang-orang Kristen yang 
setia untuk Keadilan dan Perdamaian. Untuk menjadi tangkas, para pekerja belajar tentang 
metode-metode keadilan dan perdamaian menggunakannya untuk menghadapi 
ketidakadilan secara efektif. Salah satu dari metode-metode keadilan dan perdamaian yang 
penting untuk dipelajari adalah Lingkaran Pastoral. Lingkaran Pastoral digunakan untuk 
menghadapi ketidakadilan dengan cara yang tangkas dan efektif.  
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Bagian B –  
 

Lingkaran  
Pastoral   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Sesi Empat 
LINGKARAN PASTORAL 

 
 
TUJUAN 
 

Untuk memperkenalkan kepada kelompok tentang Lingkaran Pastoral dan menyiapkan 
suatu pemahaman umum dari tahap-tahapnya yang berbeda. 
 
Lingkaran pastoral dalah teologi dalam praktek. Lingkaran Pastoral adalah suatu metode 
atau pola yang dapat ditemukan dalam Kitab Suci yang dapat digunakan dalam pelayanan 
Keadilan dan Perdamaian. Ini adalah suatu metode yang dapat menolong kita untuk 
menanggapi secara trampil dan efektif terhadap dunia di sekitar kita sesuai dengan Sabda 
Allah.  
 
Aktifitas keadilan dan perdamaian tidak hanya tentang mengakui ketidakadilan, tetapi adalah 
juga tentang melakukan sesuatu terhadap ketidakadilan. Kadang kala orang pikir bahwa 
karya Keadilan dan Perdamaian adalah mengkritisi dan mengeluh tentang ketidakadilan-
ketidakadilan, dan menunjukkan kesalahan-kesalahan dan praktek-praktek yang keliru. Ini 
adalah bukan tugas dari bekerja untuk Keadilan dan Perdamaian. Jika Anda ingin membuat 
perubahan dan membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih adil, maka kita harus bekerja 
secara efektif dan tangkas. Jika kita melihat suatu problem dan hanya masuk menyerbu 
dengan solusi pertama yang kita pikirkan, kita tidaklah efektif juga tidak tangkas. Kita harus 
sungguh-sungguh mengerti problem sebelum kita dapat memilih cara yang paling efektif 
untuk bekerja mengatasi problem tersebut. Lingkaran Pastoral adalah satu alat bantu kunci 
yang menolong kita untuk menjadi efektif dan tangkas dalam karya Keadilan dan 
Perdamaian.  
 
Lingkaran Pastoral mempunyai Lima Langkah 
 

1. MENGAMATI PENGALAMAN HIDUP 
 

 Ini adalah mengajukan pertanyaan: Apa yang sedang terjadi? 
 Mengenali isu-isu: Dengan jelas melihat apa sebenarnya yang menjadi isu. 
 Meneliti kembali isu-isu: Mengiventigasi isu-isu dan mengumpulkan informasi tentang isu-

isu.  
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2. ANALISIS SOSIAL 
 

 Menganalisis isu-isu untuk mengetahui mengapa isu-isu itu ada, sebab-sebab dasar dari 
isu-isu. 

 Ini adalah mengajukan pertanyaan: “Mengapa hal ini terjadi?” 
 

3. REFLEKSI IMAN 
 

 Merefeleksikan tentang isu-isu dalam kerangka iman kita dan melihat pada apa yang 
Kitab Suci dan Ajaran-ajaran Gereja katakan tentang isu-isu itu. 

 Ini adalah mengajukan pertanyaan: Tuhan, apa yang Engkau katakan tentang apa yang 
sedang terjadi ini?  

 

4. MEMBUAT RENCANA DAN MENGAMBIL TINDAKAN  
 Memutuskan untuk memberi tanggapan terhadap isu-isu dan menghadapi akar-akar 

persoalan. Ini adalah mengajukan pertanyaan, dalam terang informasi yang kita punyai: 
“Tuhan, apa yang seharusnya kami lakukan? 

 

5. MENGEVALUASI AKSI 
 

 Menilai keberhasilan dari aksi yang dilakukan dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang 
dibuat.  

 Dengan ini kemudian kembali  ke langkah pertama dan memulai lagi semua proses itu.  
 

LINGKARAN PASTORAL MENOLONG KITA UNTUK 
 

 Melihat pada apa yang sedang terjadi di dunia di sekitar kita. 
 Menganalisis dan mengerti apa yang sedang terjadi. 
 Merefleksikan tentang apa yang Kitab Suci dan Ajaran-ajaran sosial gereja katakan 

kepada kita tentang bagaimana beraksi dalam dunia. 
 Memutuskan dan mengambil tindakan yang sesuai. 
 Mengevaluasi taksiran sukses dan gagal. 
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LINGKARAN PASTORAL 
 

Lingkaran Pastoral adalah suatu siklus yang tetap dari intervensi sosial. Kegunaan dari 
lingkaran itu memberikan kepastian bahwa aksi sosial kita diakarkan secara mendalam 
dalam tradisi Kristiani, iman dan Kitab Suci kita. Mengikuti proses adalah salah satu cara 
untuk memperdalam kehidupan spiritual kita sendiri.  Ini adalah suatu sarana untuk 
memahami isu-isu yang kita hadapi secara lebih mendalam sehingga kita dapat 
memecahkan isu-isu tersebut. Ini adalah suatu cara menjadi terlibat dalam misi sosial 
Gereja, mempraktekan Ajaran-ajaran sosial Gereja. 
 
Lingkaran Pastoral adalah suatu proses perkembangan. Ini bukanlah tentang menjadi gagal 
atau sukses. Ini adalah tentang belajar dan berkembang. Jika kita menemukan dalam 
evaluasi bahwa aksi-aksi kita belum mencapai apa yang kita harapkan, maka kita 
menganalisis kembali pengalaman ini, merefleksikan pengalaman itu dalam kaitan dengan 
iman kita dan mengambil tindakan baru. Dalam cara ini semua pengalaman kita 
memperdalam pemahaman dan pembelajaran kita.  
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Sesi Lima  
MENDALAMI  

PENGALAMAN HIDUP    
 
TUJUAN 

 
Pertama, untuk menunjukkan bagaimana sutau kelompok Keadilan dan Perdamaian 
mengenali isu-isu dan menyiapkan kesempatan bagi kelompok untuk mengenali suatu isu 
dalam komunitas yang akan mereka kerjakan sebagai satu kelompok. Kedua, 
memperkenalkan metode-metode penelitian yang berbeda dan menunjukkan kepada 
kelompok bagaimana  menggunakan metode-metode tersebut untuk menyelidiki suatu isu.  
 
Kita semua hidup dalam suatu komunitas dan mengalami dunia di sekitar kita setiap hari. 
Kita tahu bahwa komunitas kita, propinsi kita, negara kita, kontinen dan dunia kita 
mempunyai banyak masalah. Kita adalah anggota-anggota suatu kelompok Keadilan  dan 
Perdamaian sebab kita ingin melakukan sesuatu terhadap masalah-masalah itu. Kita ingin 
menolong memecahkan masalah-masalah itu. Lingkaran Pastoral menunjukkan bahwa jika 
kita hendak  memecahkan masalah-masalah komunitas dan dunia,kita harus memulai 
dengan komunitas kita, dan mengenali serta menyelidiki masalah-masalahnya.  

 

MENGENALI ISU-ISU 
 

Pada tahap pertama Lingkaran Pastoral kita melihat pada dunia di sekitar kita dan bertanya, 
“Apa yang sedang terjadi?” Kita melihat pada dunia di sekitar kita dan mengenali masalah-
masalah dan isu-isu yang kita temukan. Kita tahu bahwa beberapa dari isu-isu itu  lebih 
penting daripada isu-isu yang lain. Kita bekerja pertama-tama untuk isu-isu dan masalah-
masalah yang lebih mendesak. Ini sering disebut dengan istilah “isu-isu panas”. Isu-isu 
panas adalah isu-isu atau problem-problem yang orang sangat rasakan dalam komunitas 
dan sangat ingin untuk memecahkannya. Mengenali isu-isu panas dalam komuntas adalah 
tahap pertama dalam Lingkaran Pastoral. Ketika kita mengamati komunitas, kita 
menemukan isu-isu ketidakadilan yang perlu untuk dihadapi. Pada tahap pertama ini kita 
mengenali semua isu-isu ketidakadilan dalam komunitas dan kemudian memutuskan yang 
mana dari isu-isu ini yang akan kita hadapi.  
 
Kita tidak dapat menghadapi semua isu dalam komunitas kita pada saat yang bersamaan. 
Kita harus menjadi lebih sadar akan kenyataan dan menghadapi isu-isu yang mana kita 
dapat lakukan sesuatu. Beberapa isu mempengaruhi seluruh negara dan tak dapat dihadapi 



hanya oleh satu kelompok Keadilan dan Perdamaian. Untuk mengatasi isu-isu nasional 
tentang ketidakadilan kita bekerja sama dengan semua kelompok Keadilan dan Perdamaian 
dan struktur-struktur Keadilan dan Perdamaian nasional dalam kampanye nasional.  
 
Ketika mengenali isu-isu yang akan kita kerjakan, kita harus yakin bahwa isu-isu:  

 
 adalah relevan – isu itu haruslah suatu isu yang mempengaruhi orang-orang dalam 

komunitas pada saat itu. Itu mestinya bukan isu yang penting pada masa lalu, tetapi itu 
tidak terlalu penting sekarang ini. Itu bukanlah isu yang kita pikir akan menjadi penting 
pada masa mendatang, tetapi isu itu tidak mempunyai dampak yang besar dalam 
kehidupan orang-orang sekarang ini.  

 adalah praktikal – isu itu mestinya tentang sesuau yang dapat kita lakukan. Ia 
mempengaruhi kehiddupan orang-orang secara langsung. Beberapa isu itu penting, 
tetapi hanya memepengaruhi kehidupan orang-orang secara tidak langsung. Sebagai 
misal, hukuman mati adalah isu Keadilan dan Perdamaian yang penting, tetapi ia tidak 
secara langsung mempengaruhi kehidupan orang-orang dalam komunitas kita. Tetapi 
kenyataan bahwa tidak ada lampu-lampu jalan mempengaruhi hidup orang-orang secara 
langsung.  

 adalah sumber detidakadilan yang mempengaruhi seluruh Komunitas – dan bukan hanya 
problem individual. Isu harus mempengaruhi kehidupan kebanyakan orang-orang dalam 
komunitas kita, bukan hanya kehidupan satu orang atau beberapa orang.  

 mempunyai implikasi-implikasi – isu itu harusnya sesuatu yang akan menyebabkan 
masalah-masalah lain jika tidak ditanggulangi. Sebagai misal, jika lampu-lampu jalan 
tidak pernah diperbaiki atau dipasang, maka tingkatan kejahatan akan meningkat dalam 
masyarakat.  

 
Untuk menolong kita mengenali isu-isu kita dapat bekerja sebagai  suatu kelompok, kita 
dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:  
 

 Adakah isu ketidakadilan ini didasarkan pada informasi faktual? Adakah kita tahu fakta-
fakta nyata tentang ketidakadilan ini? Kita perlu pastikan bahwa isu-isu adalah isu-isu 
nyata dari ketidakadilan, bukan sesuatu yang kita pikirkan barangkali adalah suatu 
ketidakadilan. Sebagai misal, beberapa anggota komunitas berbicara tentang isu dalam 
sebuah taxi, dalam toko-toko, dalam bar-bar, di rumah dll.  

 Adakah isu dapat dikendalikan? Dapatkah kelompok kita mengatasi isu ini? Adakah ia 
terlalu besar bagi kita untuk mengendalikannya? Kita harus memastikan bahwa kita 
hanya bekerja dengan isu-isu yang dapat kita atasi. 

 Adakah kepentingan-kepentingan pribadi dalam isu itu? Adakah anggota-anggota 
tertentu dari kelompok Keadilan dan Perdamaian kita menaruh minat pada isu-isu ini 
sebab isu-isu itu mempengaruhi mereka secara pribadi? Sebagai contoh, jika anggota-
anggota kelompok adalah orang-orang yang mempunyai ternak dalam komunitas, 
mereka mungkin mengendaki agar pemerintah setempat menyiapkan tanah komunitas 
untuk pemeliharaan ternak saja. Jika kelompok kita mengangkat isu itu, maka kita akan 
bekerja untuk kepentingan sendiri, untuk anggota-anggota kelompok kita. Kita harus hati-
hati agar tidak melakukan hal ini. Jika kita bekerja untuk isu-isu kepentingan sendiri untuk 
anggota-anggota kelompok kita, kita akan kehilangan kepercayaan dari paroki dan dari 
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komunitas. Kita perlu memilih isu-isu yang akan menguntungkan seluruh komunitas, 
bukan hanya anggota-anggota kelompok.  

 Jika kita sungguh sukses dalam mengatasi isu ini, adakah ia  sungguh mengubah 
situasi? Akankah ia akan mengembangkan hidup orang-orang dalam komunitas? Kita 
perlu  memilih isu-isu yang akan membuat suatu perbedaan terhadap hidup orang-orang 
jika kita ingin untuk berhasil dalam mengatasinya.  
 

 

CATATAN UNTUK FASILITATOR 
Suatu Survei Lisan pada halaman 56-57, adalah satu cara lain untuk menolong kelompok 
sepakat dengan suatu isu bersama.  
 

LATIHAN 1 
Mengenali suatu Isu  
 

 Bagilah peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil. Mintalah setiap kelompok untuk 
diskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:  
— Dalam komunitas dan paroki Anda, apa hal yang membuat kita marah, sedih dan 

frustrasi? Apa yang menjadi isu yang panas? 
— Dalam komunitas dan paroki, apa hal yang membuat kita merasa gembira dan baik 

tentang kehidupan?  
 Mintalah setiap kelompok untuk melaporkan kembali. Masukkan jawaban-jawaban pada 

karton tulis. Berilah satu tanda di dekat suatu poin yang setiap kali kelompok 
mengulanginya.   

 Periksalah daftar dari isu-isu yang membuat kelompok merasa marah, sedih dan 
frustrasi. Diskusikan yang mana dari isu-isu ini adalah isu-isu ketidakadilan.  

 Periksalah daftar isu-isu ketidakadilan dan tanyakan yang mana dari isu-isu ini yang 
terlalu besar bagi kelompok untuk mengatasinya sekarang. Berilah satu tanda silang 
dekat ke isu itu.  

 Periksalah daftar isu-isu ketidakadilan yang kelompok dapat kerjakan sekarang ini. 
Tanyakan kepada kelompok, isu mana yang mereka pikirkan bahwa kelompok akan 
hadapi sekarang ini?  

 

CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Penting bahwa kelompok memilih satu isu yang mereka pikir akan dapat diatasi dengan sukses. 
Ini adalah yang pertama, atau satu dari isu-isu yang kelompok akan atasi. Mereka perlu memilih 
satu isu yang dapat mereka atasi dengan berhasil dengan maksud untuk meningkatkan rasa 
percaya diri mereka tatkala mereka mengembangkan ketrampilan-ketrampilan mereka. Jika 
kelompok memilih satu isu yang dapat diperdebatkan ini akan membawa mereka pada suatu 
situasi yang berbahaya, ia mungkin akan merusakkan rasa percaya diri mereka dan merusakkan 
kelompok. Arahkan kelompok jauh dari isu-isu yang dapat diperdebatkan yang mungkin akan 
menempatkan mereka dalam situasi di mana mereka berhadapan dengan orang-orang kuat dalam 
komunitas. Adalah penting bagi kelompok untuk memulai dengan sesuatu isu yang kecil dalam 
skala yang dapat diatur. Isu-isu yang dapat ditangani adalah seperti keadaan jalan-jalan dalam 
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komunitas, lampu-lampu jalan yang rusak, atau tidak adanya lampu-lampu  jalan, masalah-
masalah dengan pemindahan sampah, kesulitan untuk mendapatkan kotak pos, kurangnya 
telepon umum atau kurangnya bis-bis umum pada akhir pekan. Isu-isu yang bagi suatu kelompok 
yang baru mungkin akan menemukan kesulitan adalah mengatasi korupsi polisi, perselisihan 
taxi, pelecehan seksual di rumah atau di sekolah, dll.  
 

MENELITI  ISU-ISU 
 

Kita sekarang sudah mengenali isu-isu yang akan kita hadapi sebagai kelompok. Hal 
selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah meneliti isu-isu yang akan kita hadapi. Kita perlu 
mengumpulkan semua fakta yang perlu kita ketahui tentang isu-isu ini.  
 
Penelitian adalah suatu cara sistematik mengumpulkan informasi tentang suatu pokok 
khusus. Penelitian adalah suatu proses investigasi, mengembangkan dan menguji sesuatu. 
Banyak orang berpikir bahwa hanya orang-orang di universitas yang dapat melakukan 
penelitian. Ini tidak benar. Siapa pun dapat melakukan penelitian kalau dilatih dengan benar. 
Penelitian itu tidak sulit untuk dilakukan. Kita semua dapat belajar bagaimana melakukan 
penelitian. Kita semua dapat belajar bagaimana membuat investigasi, menge-ksplorasi dan 
menguji isu-isu dalam komunitas kita.  
 

LATIHAN DUA 
Mengapa kita perlu melakukan penelitian  
 

 Mintalah kelompok untuk membentuk kelompok-kelompok kecil dengan mereka yang 
duduk di samping mereka. Setiap kelompok kecil harus terdiri dari tiga orang.  

 Minta setiap kelompok kecil untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:  
— Mengapa kita perlu meneliti isu-isu dalam komunitas kita? 
— Mengapa kita berpikir bahwa penelitian itu ditempatkan pada tahap kedua dalam 

Lingkaran Pastoral? 
— Mengapa perlu menyiapkan waktu untuk meneliti isu-isu? 

 Kelilingilah ke setiap kelompok dan minta setiap kelompok kecil untuk memberikan 
laporan. Secara singkat diskusikan ide-ide yang disampaikan. 

 
Kita melakukan penelitian untuk mengumpulkan fakta-fakta dan informasi-informasi yang 
dibutuhkan untuk secara efektif mengatasi problem-problem dan isu-isu dalam komunitas 
kita. Kita perlu  tahu secara tepat apa problem-problem dan isu-isu sebelum kita 
bertindak. Jika kita gagal untuk melakukan penelitian, kita akan berkerja dengan segala 
fakta dan informasi yang tidak perlu. Jika kita mengenali satu isu dan dengan segera 
mengambil aksi, aksi kita mungkin menjadi tidak berdaya guna. Aksi sosial yang efektif 
tergantung pada analisis sosial yang baik. Kita tidak dapat menganalisis suatu isu 
sebagaimana mestinya jika kita tidak mempunyai fakta-fakta. Penelitian adalah langkah 
pertama dari aksi sosial yang efektif.  

 
Ketika melakukan penelitian kita perlu:  
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 Menjadi jelas tentang apa itu rumor dan apa itu fakta. Kita harus tidak membuat 
kesalahan memperlakukan rumor seperti suatu fakta. Suatu fakta adalah informasi yang 
benar dan kebenaran ini dapat diverifikasi. Suatu rumor adalah cerita atau rekaan. Ia 
umumnya tidak benar dan tidak dapat dibuktikan. Ketika memulai  menguji suatu rumor 
kita sadari bahwa sering beberapa kebenaran bercampur dengan banyak cerita-cerita 
yang tidak benar.  

 
 Menjadi jelas tentang tujuan penelitian. Setiap orang yang ambil bagian dalam penelitian 

harus mengetahui secara tepat apa yang sedang diteliti dan mengapa hal itu diteliti. Jika 
tujuan dari penelitian itu tidak jelas didefinisikan, tidak akan mudah untuk melihat mana 
informasi yang penting dan relevan. 

 Mencatat dan mendokumentasikan penelitian kita. Kita harus menulis dengan jelas dan 
menyimpan segala informasi yang dikumpulkan. Kita menulis tanggal, waktu dan tempat 
di mana penelitian dilakukan. Hal ini sangat penting. Jika informasi tidak dicatat, kita akan 
melupakannya. Kita mungkin akan ingat informasi umum, tetapi kita akan kehilangan 
detail. Kita perlu mempunyai iformasi yang detail dan akurat jika kita akan memenuhi 
tahap-tahap berikut dari Lingkaran Pastoral – analisis, merencanakan aksi dan 
melakukan aksi.  

 Memilih metode penelitian yang cocok. Kita harus memilih metode penelitian yang sesuai 
dengan isu yang sedang kita teliti. Kita harus memilih metode penelitian yang akan 
membantu kita mengumpulkan informasi yang yang dibutuhkan.  

 
METODE-METODE PENELITIAN  
 
Ada banyak cara melakukan penelitian dan banyak metode-metode penelitian yang 
mungkin. Suatu metode penelitian itu tidaklah benar atau tidaklah salah. Pilihan kita akan 
suatu metode penelitian dibatasi oleh kemampuannya untuk dengan tepat mengumpulkan 
informasi-informasi yang kita inginkan. Tergantung pada situasi, kita memilih satu metode 
penelitian daripada metode penelitian yang lain untuk mendapatkan informasi-informasi yang 
khusus. Metode penelitian tidak dapat menolong kita untuk memecahkan problem-problem 
dan isu-isu. Kita gunakan metode-metode penelitian untuk mengenali dan mengerti isu-isu 
dengan maksud untuk menemukan suatu cara efektif untuk meme-cahkannya.  
 
Ketika memilih suatu metode penelitian kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri: 

 
 Apa yang hendak kita ketahui? 
 Siapa yang perlu kita bicarakan tentang itu? Siapa dalam komunitas dapat menyiapkan 

kita dengan informasi yang kita butuhkan? 
 Kapan kita perlukan informasi itu? Berapa banyak waktu yang kita punyai untuk 

melakukan penelitian? 
 Siapa yang akan melakukan penelitian? Apa ketrampilan mereka? Apa mereka perlu 

latihan? 
 Bagaimana kita akan melaporkan hasil-hasil dari penelitian kita kembali ke komunitas?  

 
Problem-problem atau isu-isu yang sedang kita teliti, orang-orang yang perlu kita bicara 
kepadanya, waktu yang kita punyai, siapa yang akan melakukan penelitian, pengaruh 
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metode penelitian yang kita pilih. Kita harus pastikan bahwa metode yang kita pilih akan 
mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mereka yang mempunyai informasi. Kita 
juga harus memeriksa bahwa penelitian itu tidak akan berlangsung terlalu lama dan bahwa 
itu adalah metode yang para peneliti kita dapat gunakan. Akhirnya, kita harus pastikan 
bahwa metode akan memberikan kita informasi yang relevan untuk melaporkan kembali ke 
komunitas.  
 
Metode-metode penelitian berikut  ini adalah mudah untuk digunakan dan dapat mem-bantu 
kita untuk mengerti masalah-masalah dan isu-isu dalam komunitas: 

 
 Survei lisan 
 Survei tertulis 
 Observasi 
 Wawancara 
 Telaah dokumen  

 

1. SURVEI LISAN  
 

Survei lisan adalah suatu survei non-formal. Kita tidak menggunakan kuesioner-kuesioner 
atau membuat latihan-latihan. Dalam survei ini kita gunakan satu dari alat yang paling 
penting dan ketrampilan-ketrampilan yang tersedia untuk anggota-anggota kelompok 
Keadilan dan Perdamaian – mendengar. Satu dari kunci-kunci untuk menemukan perasaan-
perasaan paling dalam dari suatu komunitas adalah melalui mendengarkan. Kita pergi ke 
tempat-tempat di mana orang-orang secara alamiah berkumpul dan berbicara dalam 
komunitas. Tempat-tempat seperti terminal taxi, jalan, toko dan bar. Kita tidak mengajukan 
banyak pertanyaan, tetapi kita dengar tentang apa yang orang-orang katakan. Sementara 
kita mendengarkan, kita mencatat problem-problem dan isu-isu yang paling mereka rasakan. 
Karena orang-orang akan memberikan daya pada isu-isu yang paling mereka rasakan, 
adalah penting bahwa kita mendengarkan perasaan-perasaan itu. Suatu survei lisan 
menolong untuk melakukan ini.  
 

MELAKUKAN SUATU SURVEI LISAN  
  

 Putuskan di mana tempat-tempat terbaik untuk mendengarkan keprihatinan-keprihatinan, 
harapan-harapan dan keluhan-keluhan orang. Sebagai misal, di jalan, taxi, toko dll.  

 Luangkan waktu di tempat-tempat itu, bicara dan dengarkan orang.  
 Pada akhir hari pikirkan kembali tentang segala sesuatu yang Anda dengar. Tulis 

masalah-masalah dan isu-isu yang paling banyak orang sebutkan. Cobalah untuk ingat 
entahkah kelompok-kelompok tertentu cenderung untuk bicara tentang problem-problem 
dan isu-isu tertentu, sebagai misal, orang muda bicara tentang pengangguran, tetapi ibu-
ibu bicara tentang pendidikan yang buruk yang anak-anak mereka terima.  

 Sekarang ini Anda telah mempunyai suatu daftar isu dan problem yang banyak orang 
dalam komunitas rasakan dengan kuat.   
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KAPAN KITA MENGGUNAKAN SUATU SURVEI LISAN  
 

 Ketika kita ingin mendapatkan ide umum dari isu-isu yang orang lihat sebagai penting; 
suatu survei lisan dapat menolong untuk mengenali isu-isu yang panas dalam komu-
nitas.  

 Ketika kita ingin untuk mengerti mengapa orang merasa bahwa suatu isu itu penting; 
suatu survei lisan dapat menolong kita untuk mengindentifikasi alasan-alasan mengapa 
suatu isu adalah suatu isu panas dan bagaimana orang-orang merasa tentang suatu isu 
panas.   

 
2. SURVEI TERTULIS  
 
Dalam survei tertulis kita gunakan satu kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang sudah 
disiapkan. Ini dapat terdiri dari sejumlah pertanyaan. Berapa banyak pertanyaan tergan-tung 
dari informasi yang kita ingin untuk diketahui.  

 
Dalam survei-survei tertulis kita menyiapkan format yang kita minta orang untuk diisi. Kita 
dapat menanyakan orang dan kemudian mengisi formulir penelitian itu sendiri. Atau kita 
dapat meminta orang itu untuk mengisi formulir. 
 
 
MERANCANG SURVEI TERTULIS 

 
 Tetapkan tujuan dari survei. Sebagai misal, itu adalah untuk mengetahui dampak dari 

pekerjaan kelompok Keadilan dan Perdamaian dalam komunitas, atau untuk 
mendapatkan gambaran tentang mereka yang ada dalam paroki.  

 Tetapkan, entahkan Anda akan meminta orang untuk mengisi survei, atau Anda akan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengisi formulir. Ini akan tergantung dari 
kemampuan membaca dan menulis masyarakat setempat dan apakah mereka akan 
secara benar mengisi formulir itu. 

 Susunlah pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin Anda ajukan (informasi apa yang Anda 
inginkan?). Pastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sederhana dan langsung.  Jangan 
membuat pertanyaan-pertanyaan rumit.  

 Ketika menyusun pertanyaan-pertanyaan pikirkan tentang orang-orang yang 
dimaksudkan dalam kuesioner itu. Pastikan bahwa kuesioner memperhitungkan hal-hal 
berikut dari orang-orang: 
— Pilihan bahasa 
— Budaya dan adat-istiadat 
— Pendidikan 
— Umur 
— Pekerjaan  
 
Sebagai misal, jika dianggap kasar untuk mengekritik orang lain secara langsung, jangan 
tanyakan secara langsung  apa yang mereka pikirkan, sebagai contoh, klinik melakukan 
kesalahan. Lebih baik menanyakan apa jenis pelayanan yang seharusnya klinik siapkan.  
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KAPAN MENGGUNAKAN SUATU SURVEI TERTULIS 
 

Ketika Anda ingin mendapat informasi tertentu dari suatu kelompok khusus masyarakat, 
sebagai contoh infomasi tentang orang yang termasuk dalam paroki.  
 
CATATAN UNTUK FASILITATOR  

 

Survei-survei tertulis sangat baik digunakan dalam konteks suatu paroki. Kelompok-kelompok 
Keadilan dan Perdamaian Paroki harus menggunakan survei ini dalam cara yang sederhana. 
Survei tertulis dapat menjadi alat yang sangat rumit dan orang wajib untuk mempunyai banyak 
ketrampilan untuk merancang dan menjalankan survei secara benar. Jika kelompok Anda ingin  
menggunakan suatu survei tertulis untuk menyelidiki suatu isu yang lebih umum dalam 
komunitas, seperti dampak pengangguran terhadap hidup orang, maka anjurkan agar mereka 
mengontak Departemen Keadilan dan Perdamaian nasional untuk memberikan bantuan.  
 
Berikut ini adalah suatu contoh tentang kuesioner sederhana yang dapat digunakan oleh 
kelompok Keadilan dan Perdamaian paroki untuk mendapatkan suatu gambaran tentang 
umat yang termasuk dalam paroki dan situasi pengangguran dalam paroki. 
 
 

SURVEI ANGGOTA-ANGGOTA PAROKI 
 

Tanggal:___/________/______/ 
 

Nama orang yang mengisi format survei: _____________________________ 
1. Berapa lama Anda anda termasuk dalam di paroki ini? 
2. Apakah Anda sudah menikah?  
 

Ya  Tidak  

3. Apakah pasangan Anda termasuk dalam 
paroki ini? 

Ya  Tidak  

4. Apakah Anda mempunyai anak-anak? 
 

Ya  Tidak  

 
— Berapa jumlah anak Anda _____________________________________ 

 
— Berapa umur anak Anda ______________________________________ 
 
 
5. Apakah Anda mempunyai suatu pekerjaan
 

Ya  Tidak  

Jika Anda mempunyai suatu pekerjaan, maka: 
— Apa pekerjaan Anda 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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— Berapa lama Anda mempunyai pekerjaan ini 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
Jika Anda tidak mempunyai pekerjaan, maka: 
— Apakah Anda pernah mempunyai pekerjaan? Apa itu? 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
— Berapa lama Anda menganggur? 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
— Bagaiamana Anda mengatur agar mempunyai cukup uang jika Anda tidak 

mempunyai pekerjaan? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
6. Apakah Anda termasuk dalam kelompok- 
kelompok paroki? 

Ya  Tidak  

 
— Jika YA, kelompok-kelompok apa, dan mengapa Anda masuk dalam kelompok 

tersebut? Apa yang Anda peroleh dengan bergabung pada kelompok-kelompok 
tersebut? _________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

— Jika TIDAK, mengapa Anda tidak masuk dalam salah satu kelompok paroki? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

— Kelompok apa lagi yang Anda pikir perlu kita bentuk dalam paroki? Mengapa Anda 
berpikir bahwa kita memerlukan kelompok-kelompok tersebut? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
3. OBSERVASI  

 
Dalam observasi, peneliti berperan sebagai pengamat. Ada dua tipe observasi – sederhana 
dan partisipatif. Dalam observasi sederhana, pengamat hanya mengamati suatu aktivitas 
khusus dan mencatat apa yang ia lihat. Dalam observasi partisipatif, pengamat ambil bagian 
dalam aktivitas yang sedang ia amati dengan maksud untuk mengumpulkan informasi. 
Observasi sederhana lebih gampang untuk dilakukan daripada observasi partisipatif. 
Observasi partisipatif cenderung makan waktu dan dapat menjadi mahal. 
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MELAKUKAN OBSERVASI SEDERHANA  
 

 Putuskan di mana Anda perlu pergi untuk mengamati aktivitas yang sedang Anda teliti. 
Sebagai contoh, jika Anda mengamati harga mahal sayur-sayuran, maka Anda harus 
pergi kemana orang-orang yang menjual sayur-sayuran. Anda mungkin harus pergi ke 
pasar, ke toko-toko atau orang-orang yang menjual sayur-sayuran di emperan toko atau 
pinggir jalan. 

 Sertakan kertas dan pena bersamamu dan menulis apa yang Anda amati. Tulis tanggal, 
waktu dan tempat, dan apa yang telah Anda amati. Sebagai contoh, jika Anda 
mengamati harga mahal sayur-sayuran, Anda akan menulis tanggal, harga-harga sayur-
sayuran dan siapa yang menjual sayur-sayur itu. Anda akan menulis harga sayur-sayur 
di pasar, di toko dan di pinggiran-pinggiran jalan.  

 Amati tanpa intervensi. Lihat, dengar dan catat apa yang Anda amati.  
 

MELAKUKAN OBSERVASI PARTISIPATIF  
 

 Putuskan tentang informasi yang Anda perlukan dan akitvitas yang akan Anda amati, 
seperti mengamati pemilihan-pemilihan dengan berperan serta sebagai seorang petugas 
kotak suara.  

 Pastikan bahwa Anda mempunyai semua sumber daya dan informasi yang perlu untuk 
ambil bagian dalam aktifitas ini.  

 Putuskan berapa lama Anda akan berpartisipasi dalam aktivitas ini. 
 Ambil bagian dalam aktivitas ini dan catat semua observasi Anda selagi Anda ambil 

bagian dalam aktivitas ini.  
 
KAPAN MENGGUNAKAN OBSERVASI 

 

Observasi digunakan ketika kita perlu mengumpulkan fakta-fakta tertentu selama suatu 
masa waktu, seperti harga sayur-sayuran atau ketika bis-bis berjalan. Kita dapat 
menggunakan informasi ini untuk membuktikan apa yang sedang terjadi, seperti fakta bahwa 
harga sayuran  terlalu tinggi atau bahwa bis-bis selalu terlambat atau bahwa di sana tidak 
cukup bis untuk memenuhi kebutuhan transportasi komunitas.  
 

CATATAN UNTUK FASILTATOR 
 

Pada umumnya kelompok-kelompok Keadilan dan Perdamaina Paroki menggunakan observasi 
sederhana daripada observasi partisipatif. Observasi sederhana adalah suatu metode penelitian yang 
sederhana yang kelompok-kelompok dapat gunakan tanpa biaya apa pun. Menghadiri sidang 
dewan kota dan forum pertemuan polisi adalah contoh-contoh dari observasi sederhana.  
 

4. WAWANCARA  
 

Suatu wawancara adalah suatu percakapan terstruktur antara dua orang. Tujuan dari 
wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang suatu topik khusus.  

  
Kita menyebut suatu wawancara sebagai suatu “percakapan terstruktur”  sebab ia 
direncanakan dan mempunyai tujuan-tujuan yang khusus. Kebanyakan percakapan-
percakapan adalah tidak direncanakan dan tak terstruktur. Kita mempunyai ide besar yang 
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ingin dibicarakan tetapi kita tidak merencanakan secara tepat bagaimana kita akan 
menyampaikan dan dalam urutan apa kita akan menyampaikannya sebelum kita mulai 
percakapan. Kita mengetahui secara jelas apa yang ingin kita dapatkan dari wawancara. 
Kita dapat melakukan wawancara-wawancara individual dengan satu orang atau wawancara 
kelompok dengan sejumlah orang. Wawancara-wawacara individual pada umumnya lebih 
mudah untuk dilakukan, sebab lebih mudah untuk mengontrol percakapan dan mengikuti 
rencana wawancara dengan satu orang daripada wawancara dalam suatu kelompok.  
 

SEBELUM MELAKUKAN WAWANCARA 
 

 Menetapkan topik wawancara. Apa tujuan dari wawancara? Apa yang ingin Anda 
bicarakan?  

 Susunlah pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Tulislah pertanyaan-pertanyaan itu 
dalam urutan yang ingin Anda  tanyakan. Pastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan Anda 
itu sederhana, gampang untuk dimengerti dan tidak menggiring. Pertanyaan yang 
menggiring mengarahkan seseorang pada apa yang kita inginkan mereka jawab, sebagai 
contoh, “Bukankah Anda berpikir bahwa klinik itu terlalu kecil dan kekurangan tenaga?” 
Pertanyaan yang tidak menggiring membiarkan orang-orang untuk berbicara tentang 
pikiran dan perasaan mereka, sebagai contoh, “Apa yang Anda pikirkan tentang klinik 
lokal itu?” 

 Putuskan tentang bahasa yang akan Anda gunakan dalam wawancara-wawancara Anda. 
 Putuskan bagaiamana Anda akan merekam informasi selama wawancara. Apakah Anda 

akan menulis apa yang seseorang katakan? Apakah Anda akan meminta seorang lain 
lagi yang menulis apa yang disampaikan? Apakah Anda akan menggunakan tape-
recorder dan merekam apa yang seseorang sampaikan? Jika Anda melakukan itu, 
pastikan bahwa Anda menyampaikannya kepada orang yang diwawancarai terlebih 
dahulu. Pertimbangkan, apakah orang yang akan Anda wawancarai merasa nyaman 
dengan cara yang Anda pilih untuk merekam informasi. 

 

SELAMA WAWANCARA 
 

 Membuat orang yang Anda wawancarai merasa rileks. Orang sering gugup dan merasa 
tidak nyaman ketika mereka diwawancarai. Beberapa orang takut bahwa wawancara itu 
seperti sutau ujian dan mereka akan memberikan jawaban yang salah. Usahakan agar 
orang itu merasa nyaman sebelum Anda mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan.  

 Perkenalkan diri Anda sendiri dan jelaskan mengapa Anda melakukan wawancara. 
Jelaskan siapa yang akan menggunakan informasi yang Anda kumpulkan dan 
bagaimana caranya mereka akan menggunakan informasi ini. Jelaskan tentang maksud 
dari penelitian dan apa yang Anda harapkan untuk dicapai.  

 Minta izinan dari orang itu untuk merekam jawaban-jawaban mereka. 
 Pastikan bahwa Anda mengerti apa yang orang katakan. Jangan mencatat jawaban-

jawaban yang tidak Anda mengerti. 
 Pada akhir wawancara ucapkan terima kasih kepada orang itu atas waktu dan syering 

pemikiran-pemikiran  mereka dengan Anda. Jelaskan lagi bagaimana informasi akan 
digunakan dan kapan akan digunakan. Orang mungkin akan meminta Anda untuk 
memberitahu mereka tentang hasilnya. Jika mereka melakukannya, jaminlah bahwa 
Anda akan memberitahu mereka. 
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KAPAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN WAWANCARA 
 

 Ketika kita ingin memahami bagaimana orang tertentu merasa tentang suatu isu, sebagai 
contoh, jika kita ingin tahu bagaimana orang dalam komunitas merasa tentang harga 
sayur-sayuran maka kita dapat mewawancarai perempuan-perempuan dalam komunitas. 

 Ketika kita mau mendapat informasi tentang suatu isu dari orang tertentu, sebagai contoh 
jika kita ingin tahu posisi anggota DPRD tentang lampu jalan dalam komunitas maka kita 
dapat mewawancarai anggota-anggota dewan.  

 

5. PENELITIAN DOKUMEN  
 

Suatu penelitian dokumen adalah membaca dokumen-dokumen untuk mendapatkan 
informasi. Dokumen-dokumen itu dapat berupa buku-buku, pamflet-pamflet, suratkabar, 
majalah-majalah, dokumen-dokumen seperti lembaran negara, laporan resmi, dokumen-
dokumen  parlemen, laporan-laporan tentang kemiskinan dll.  
 
Kita membaca dokumen-dokumen itu untuk mendapatkan informasi khusus tentang topik-
topik tertentu. Kita biasanya menggunakan suatu telaahan dokumen bersama dengan suatu 
metode penelitian yang lain. Sebagai misal, jika kita sedang meneliti kebutuhan-kebutuhan 
ekonomis orang-orang dalam komunitas, kita mungkin menggunakan wawancara-
wawancara dan observasi tak tertulis untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan ekonomis 
orang-orang. Kita juga dapat membaca dokumen-dokumen pemerintah dan organisasi 
buruh, dan NGO yang menunjukkan bagaimana mereka berusaha menolong orang-orang 
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomis. Informasi yang kita peroleh dari telaahan 
dokumen membantu kita untuk memahami konteks dalam mana problem-problem dan isu-
isu muncul. Suatu telaahan menolong kita untuk memahami apa yang pelaku-pelaku yang 
berbeda sedang lakukan dan katakan tentang suatu problem atau isu tertentu.  
 

MELAKUKAN SUATU PENELITIAN DOKUMEN  
 

 Putuskan topik dari telaahan Anda. Putuskan informasi mana yang Anda inginkan.  
 Kenali tipe-tipe dokumen yang perlu Anda baca. Sebagai misal, apakah Anda perlu 

membaca tipe infomasi dalam artikel-artikel dan pamflet-pamflet tentang penyebaran 
AIDS, atau apakah Anda perlu membaca kertas kerja yang menjelaskan kebijakan 
pemerintah tentang AIDS. 

 Kenalilah tempat-tempat dimana Anda dapat memperoleh dokumen-dokumen yang Anda 
butuhkan, seperti kantor-kantor pemeritnah daerah, pusat-pusat data, kantor-kantor 
konsultan dll. 

 Bicara kepada orang yang dapat memberitahu Anda bagaimana  mendapatkan 
dokumen-dokumen yang Anda butuhkan. Pikirkan tentang kontak-kontak Anda, orang-
orang yang dapat menolong Anda mendapatkan dokumen-dokumen yang Anda 
butuhkan. 

 Siapkan satu daftar pertanyaan yang ingin Anda jawab dan informasi khusus yang Anda 
butuhkan sebelum Anda mulai membaca dokumen-dokumen. Letakan daftar itu dekat 
dengan Anda ketika Anda membaca, sehingga Anda tahu apa infomasi yang Anda cari.  

 Membuat catatan-catatan yang jelas ketika Anda membaca. Jangan terburu-buru dan 
hanya menulis satu kata atau satu kalimat yang sangat pendek. Jika Anda melakukan ini, 

Membangung Kelompok-kelompok 
Keadilan dan Perdamaian  

56



Anda mungkin tidak akan mengerti apa yang telah Anda tulis ketika Anda membaca 
kembali catatan-catatan Anda. 

 Baca seluruh catatan Anda dan coba merangkum semua informasi yang Anda punyai. 
Coba untuk menulis informasi yang diperoleh dalam poin-poin yang sederhana dan jelas. 
Lebih gampang untuk bekerja dengan poin-poin yang jelas daripada dengan banyak 
halaman tulisan.  

 Selalu memeriksa referensi-referensi atau bibliografi dari dokumen-dokumen yang Anda 
baca.  

Orang-orang yang telah menulis dokumen akan ingat semua dokumen yang mereka baca 
ketika mereka menulis dalam referensi atau atau bibliografi. Anda mungkin menemukan 
dokumen-dokumen yang menarik untuk dibaca dalam referensi atau bibliografi.  
 

KAPAN MENGGUNAKAN PENELITIAN DOKUMEN  
 

 Ketika kita ingin mendapatkan fakta-fakta khusus tentang suatu isu tertentu, seperti 
statistik kemiskinan dan pengangguran untuk regio kita.  

 Ketika kita ingin memahami apa yang orang lain telah katakan dan lakukan tentang isu-
isu yang ingin kita tangani.  

 

MEREKAM PENELITIAN  
 

Ketika kita telah menyelesaikan penelitian kita adalah sangat penting bahwa kita menulis 
informasi-informasi yang telah kita peroleh dalam suatu laporan. Jika kita menulis hal-hal 
yang telah kita temukan dalam suatu laporan, maka informasi itu tak akan hilang. Informasi 
ini akan tersedia ketika kita membutuhkannya. Kita tidak harus bergantung pada ingatan 
semata. Kita juga dapat menunjukkan laporan ini kepada orang lain untuk memperlihatkan 
bahwa apa yang sedang kita bicarakan adalah benar.  
 
Suatu laporan adalah ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam laporan kita 
menulis hal utama yang kita temui. Kita hanya menulis hal-hal yang paling penting dalam 
laporan. Kita dapat menyertakan semua detail lain dalam lampiran laporan. Jika seseroang 
ingin mengetahui hal utama dalam penelitian mereka dapat membaca laporan. Jika mereka 
ingin mengetaui semua hal yang ditemui dalam penelitian maka mereka dapat membaca 
lampiran-lampiran. 
 

Pada umumnya, laporan-laporan semestinya mencakup hal-hal berikut ini: 
 

1. TOPIK DARI PENELITIAN KITA 
Apa yang telah ditelilti? 

 

2. TUJUAN DARI PENELITIAN KITA  
Mengapa kita melakukan penelitian?  

 

3. METODE - (METODE) PENELITIAN YANG KITA GUNAKAN  
Bagaimana kita menjalankan penelitian?  

 

4. WAKTU DAN TEMPAT KITA MENJALANKAN PENELITIAN  
Kapan dan dimana kita melakukan penelitian? 
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5. TEMUAN-TEMUAN PENELITIAN  
Apa yang kita temukan dalam penelitian kita?  

 
LATIHAN PERTAMA 
Membantu kelompok untuk meneliti isu-isu  
yang ingin mereka atasi 
 

 Tulislah isu-isu yang kelompok ingin atasi pada kertas flap dan tempelkan di dinding.  
 Siapkan beberapa flap bersih. 
 Tanyakan kelompok apa informasi yang mereka perlukan tentang isu ini sebelum mereka 

dapat membuat rencana bagaimana mereka akan mengatasi itu itu. Apa yang perlu 
mereka ketahui? Fakta-fakta apa yang mereka perlukan? Tulislah jawaban dalam kertas 
flap itu. 

 Baca semua daftar informasi yang mereka pikir bahwa kelompok perlu teliti. Pastikan 
bahwa setiap orang setuju dengan daftar ini dan memahami mengapa kelompok 
membutuhkan informasi-informasi ini.  

 

CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Jika ide-ide ditulis dalam cara yang sangat tercampur-aduk dan membingungkan dalam kerta 
flap, maka susunlah kembai informasi itu sebelum beralih ke bagian berikut dari dari latihan ini. 
Cobalah menyusun informasi dalam cara yang logis. Pastikan bahwa mereka tidak mengabaikan 
hal yang penting. Jika dilakukan, maka ajukan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan yang 
akan membantu mereka untuk melihat apa yang telah mereka tinggalkan.  
 

 Bagilah peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil dan mintalah setiap kelompok kecil 
untuk mendiskusikan dan memutuskan tentang metode penelitian yang paling baik untuk 
mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tentang isu itu.  

 Kelompok melapor kembali. Diskusikan ide-ide dan sepakat dengan metode-metode 
penelitian yang akan digunakan untuk meneliti isu-isu.  

 Jelaskan bahwa kelompok sekarang harus memutuskan kapan mereka akan melakukan 
penelitian ini dan siapa yang akan melakukan peneltian ini.  

 Bantu kelompok untuk merencanakan rencana aksi penelitian yang secara jelas mene-
tapkan: 

— Metode penelitian yang digunakan 
— Tujuan menggunakan setiap metode penelitian – apa informasi yang akan di-

kumpulkan dan apa metode penelitian yang cocok? 
— Kapan penelitian akan dilaksanakan? 
— Siapa yang akan melakukan penelitian? 
— Bagaimana penelitian akan dicatat/direkam? 
— Kapan laporan dari hasil penelitian akan diberikan? 
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CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Cara terbaik untuk melakukan rencana-aksi adalah menggunakan tabel:  
 
Metode 
penelitian 

Tujuan 
Penelitan 

Kapan 
Penelitian 
akan 
Dilakukan 

Siapa yang 
Akan 
Melakukan 
Penelitian 

Bagaimana 
Penelitian 
dicatat 

Kapan 
Melapor 
Kembali 
Kepada 
Kelompok 

      
      
      
      
      
      
      
 
 
CATATAN UNTUK FASILITATOR  

 

Siapkan waktu secukupnya antara sesi ini tentang meneliti isu-isu dan sesi yang berikut tentang 
analsis isu-isu, bagi kelompok untuk meneliti isu. Bertemu dengan kelompok secara tetap untuk 
mengecek bagaimana mereka bekerja dengan penelitian dan membantu mereka jika mereka 
mengalami kesulitan. Tetapi, jangan beralih ke sesi 6 sampai kelompok telah menyelesaikan 
meneliti isu-isu yang telah diidentifikasi.  

 
Dalam suatu situasi kekacauan politik atau situasi apa yang berbahaya dinasehatkan untuk 
tidak meninggalkan rekor-rekor tertulis. Ini adalah demi kemanan para pekerja Keadilan dan 
Perdamaian. Dalam kasus ini semua material penelitian harus diingat.  
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Sesi Enam  
ANALISIS SOSIAL     

 
 
TUJUAN 

 
Untuk memperkenalkan kepada kelompok konsep tentang analisis sosial dan 
membantu kelompok menganalisis isu yang telah mereka kenali dan teliti.  
 
Analisis sosial adalah tahap kedua dalam Lingkaran Pastoral. Pada tahap pertama 
dan kedua kita melihat pada dunia di sekitar kita dan bertanya: “Apa yang sedang 
terjadi?” Kita melihat pada dunia di sekitar kita dan mengenali serta meneliti isu-isu 
yang ada dalam komunitas kita. Kita sekarang tahu apa yang terjadi dalam 
komunitas kita. Pada tahap yang kedua dari Lingkaran Pastoral kita bertanya: 
“Mengapa ini terjadi?” ini adalah analisis sosial.  
 

Kita semua tahu apa arti kata sosial dan apa arti kata analisis. Ketika kita 
mendengar kata sosial kita tahu bahwa itu berkaitan dengan orang-orang, dengan 
komunitas, dengan orang-orang yang hidup bersama dan orang-orang yang 
melakukan kegiatan bersama. Ketika kita mendengar kata analisis, kita tahu bahwa 
ia berkaitan dengan mengkaji sesuatu untuk mengerti bagaimana ia bekerja. Jadi, 
analisis sosial adalah perihal memeriksa masyarakat kita dan relasi di antara 
orang-orang untuk memahami bagaimana ia bekerja. Dalam analisis sosial kita 
memeriksa mengapa dunia ada seperti itu, dan mencari akar masalahnya. Kita 
menggunakan analisis sosial untuk membantu kita mengerti mengapa masalah-
masalah dan isu-isu ada di komunitas kita.  
 
 

Analisis sosial adalah suatu proses  
yang secara tetap menanyakan “mengapa?”  
sampai kita tahu bahwa kita sudah memahami  

akar-akar penyebab suatu isu. 
 

 
Analisis sosial adalah suatu metode yang membantu kita:  

 
 Mengkaji secara mendalam suatu isu sehingga kita dapat mengerti sebab-

sebab dari isu, kesalinghubungan antara orang-orang dan struktur-struktur 
yang tesangkut dalam isu, dan akibat-akibat dari isu-isu; 



 Mendapatkan gambar yang lebih besar dan bagaimana suatu isu masuk dalam 
gambar yang lebih besar ini; 

 
 Mengerti relasi historis dan struktural yang mempengaruhi suatu isu; 
 Mengenal sebab-sebab dari suatu isu sehingga kita dapat mengambil aksi 

yang berhasil. 
 

Bacalah kisah berikut ini dalam kelompok.  
 
 

LATIHAN SATU  
Pentingnya Analsis Sosial  

 
KISAH ZOLILE 

 
Zolile adalah seorang remaja yang berada pada tahun terakhir di Sekolah Menengah 
Atas. Suatu hari ia mendapatkan satu luka kecil di tangannya. Dia tidak 
memikirkan apa pun tentang luka itu. Hari berikutnya, luka itu menjadi sedikit lebih 
besar, dan pada akhir minggu ia telah menjadi luka besar yang menyakitkan. Ibunya 
meminta agar ia memeriksakan diri ke dokter. 

 
Dokter melihat pada tangan Zolile dan 
memberinya salep untuk dioleskan pada 
luka itu tiga kali sehari. Dokter itu hanya 
perlu kurang dari lima menit untuk 
memutuskan bagaimana caranya 
mengobati luka itu. Zolile mengoleskan 
salep yang diberikan kepadanya itu tiga 
kali sehari. Pada akhir minggu yang 
menyusulnya, luka itu sudah sembuh.  

 
Beberapa hari kemudian, Zolile 
merasakan satu luka lain di lehernya. Ia 
kembali ke klinik dan dokter itu 
memberinya beberapa botol salep lagi. 
Zolile mengoleskan salep itu pada luka di 
lehernya, dan luka itu sembuh.  Lagi, 
kemudian ia mendapatkan luka pada kaki 
dan lengannya. Sekali lagi ia kembali 
kepada dokter itu. Lagi, dokter 
memberinya lebih banyak salep.  
Beberapa bulan kemudian Zolie sudah 
menghabiskan lima botol salep tetapi ia 
tetap masih mendapatkan luka-luka. 
Ibunya  mulai cemas dan memutuskan 
untuk  mengantarnya kepada seorang 
dokter yang lain.  
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Dokter yang baru itu menghabiskan waktu 
lebih lama untuk memeriksa Zolile. Dia 
bertanya tentang apa yang Zolile makan,  
berapa sering ia berolahraga, berapa 
lama ia tidur dan di bagian mana ia 

mendapatkan luka-luka. Ia mengambil 
darahnya dan menjelaskan bahwa ia ingin 
melakukan beberapa tes untuk 
mengetahui mengapa ia tetap 
mendapatkan luka-luka. Minggu 
berikutnya, Zolile dan ibunya datang lagi 
kepada dokter baru itu untuk 
mendengarkan hasil dari tes-tes itu. 

 
Dokter itu mengatakan kepada mereka 
bahwa luka-luka itu disebabkan karena 
Zolile tidak makan vitamin-vitamin 
secukupnya. Dokter menjelaskan bahwa 
ketika tubuh tidak mendapatkan vitamin 
yang dibutuhkan, ia menjadi sakit dan 
muncullah luka-luka. Dokter memberikan 
beberapa tablet vitamin kepada Zolile dan 
berbicara kepada ibunya tentang sayuran 
segar mana yang harus Zolile makan. 
Sayuran segar itu mengandung vitamin 
yang Zolile butuhkan agar tetap sehat. 
Dokter itu mengatakan kepada ibu itu 
tentang proyek komunitas lokal yang akan 
menunjukkan dia bagaimana 
membudidayakan sayur-sayuran dan 
membantunya untuk mengembangkan 
kebunnya sendiri.  

 
Zolile menelan tablet-tablet vitamin dan 
memakan sayur-sayuran yang ditanam 
oleh ibunya. Ia selalu pastikan bahwa ia 



memakan sayuran segar secukupnya. Ia 
kemudian tidak mendapatkan lagi luka 

dan tetap sehat walafiat. *** 

 Diskusikan mengapa pendekatan dokter pertama tidak efektif? 
 Diskusikan mengapa pendekatan dokter yang kedua efektif? 
 Jelaskan bagaimana jadinya kalau kita gagal menemukan akar dari suatu 

masalah, masalah-masalah lain muncul.  
 
Jelaskan bahwa jika kita melakukan aksi sosial tanpa pertama-tama melakukan 
analsis sosial, itu seperti dokter yang memberikan obat sebelum dia memeriksa 
pasien. Jika seorang dokter pertama-tama tidak memeriksa pasien dan membuat 
diagnosa penyakit, dia tidak akan tahu obat apa yang akan diberikan kepada 
pasien. Ini sama dengan aksi sosial. Jika kita melihat  suatu masalah dan dengan 
serta merta melakukan aksi, aksi kita tidak akan menjadi efektif sebab kita tidak 
memahami masalah. Karena kita tak tahu akar masalah, bagaimana kita tahu aksi 
apa yang paling efektif  dalam memecahkan masalah itu?  
 
Kita menggunakan analisis sosial sebab kita harus melakukan aksi sosial yang 
efektif. Analsis sosial membantu untuk mengenali dan terlibat dalam aksi sosial. 
Analisis sosial selalu mendahului aksi sosial sebab ia membantu untuk mengenali 
akar sebab-sebab dari masalah. Analisis sosial membantu kelompok untuk 
menggunakan daya kekuatan dan ketrampilan mereka dalam cara yang paling 
efektif. Jika kita tidak berhenti dan bertanya kepada diri kita sendiri mengapa suatu 
isu ada, kita mungkin mengatasi gejala-gejalanya tetapi bukan sebab-sebanya. 
Jikalau seorang dokter hanya menyembuhkan gejala-gejala penyakit, seperti sakit 
kepala, tanpa menyembuhkan sebab-sebab dari penyakit itu, seperti tekanan 
darah tinggi, maka kita akan mengatakan bahwa dia adalah dokter yang tidak 
tangkas.  Obat sakit kepala mungkin akan menghilangkan rasa sakit untuk 
beberapa jam, tetapi ia akan selalu kembali lagi jika sebabnya tidak diatasi, yaitu 
tekanan darah tinggi. Dengan cara yang sama, jika kita tidak mengerti sebab-
sebab dari suatu isu, kita mungkin akan menggunakan kekuatan dan sumber daya 
hanya untuk mengatasi gejala-gejala dari isu-isu. Masalah mungkin sedikit diatasi, 
tetapi ia tidak pernah akan dipecahkan dan akan menjadi lebih buruk pada saat 
kita berhenti mengatasi gejala-gejala. Ini adalah pemborosan kekuatan dan 
sumber daya. Analisis sosial membantu  kita untuk melakukan aksi sosial yang 
efektif yang mengatasi sebab-sebab dari suatu isu, bukan hanya gejala-gejala.  
 
Tidak ada cara tunggal dalam melakukan analisis sosial. Ia dapat dijalankan 
dengan banyak cara yang berbeda, dengan metode-metode analsis sosial yang 
berbeda. Tetapi, apa pun metode analisis sosial yang digunakan, kita perlu melihat 
pada empat pokok berikut ini ketika melakukan suatu analisis sosial dari suatu 
situasi.  
 
1. WAKTU 
— Perhatikan masa lalu, sekarang dan masa depan dari suatu isu. Perhatikan 

sejarah dari isu, isu seperti yang ada sekarang ini dan apa yang akan terjadi 
dengan isu itu ke depan. 

 
2. STRUKTUR-STRUKTUR 
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— Perhatikan struktur-struktur sosial yang berbeda (politis, ekonomis, kultural dan 
religius) yang menyangkut dan mempengaruhi isu-isu.  

 



 
3. NILAI DAN SIKAP 
— Perhatikan nilai-nilai dan sikap-sikap orang dan bagaimana nilai-nilai itu 

mempengaruhi isu tersebut. 
 
4. AKAR MASALAH  
— Mengenali akar-akar masalah atau penyebab dari isu.  
 

CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Studi kasus berikut ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana  menganalisis 
suatu isu. Suatu studi kasus adalah kisah yang didasarkan pada suatu situasi nyata 
yang membantu kita untuk memahami konsep-konsep dan bagaimana menggunakan 
macam-macam metode. Orang-orang dalam studi kasus ini tidaklah nyata dan situasi 
tidaklah eksis. Tetapi, orang-orang dan situasi dalam studi kasus ini didasarkan pada 
orang-orang yang nyata dan situasi-situasi yang nyata pula. Anda dapat menggunakan 
studi kasus ini entah untuk membantu Anda sendiri untuk memahami bagaimana 
menganalisis suatu isu, sehingga Anda dapat melatih kelompok-kelompok Keadilan 
dan Perdamaian untuk menganalisis isu-isu, atau Anda dapat menyajikan studi kasus 
ini kepada kelompok untuk membantu mereka memahami bagaimana menganalisis 
suatu isu. Orang-orang memahami konsep-konsep dan metode-metode lebih baik ketika 
mereka melihat bagaimana mereka bekerja dalam kenyataan. Karena alasan itulah 
studi-studi kasus adalah suatu sarana latihan yang berguna.  

 

KISAH GONGOLO 
 

Gongolo adalah suatu komunitas kecil di Propinsi Utara. Ia terletak di pojok hutan 
lindung dan cagar alam yang indah. Para penduduk merasa sangat bahagia dengan 
masa depan. Seperti semua komunitas, orang-orang Gongolo yakin bahwa pemilu yang 
bebas dan adil, dan memulai struktur-struktur yang demokratis telah dan akan 
membawa lebih banyak hal-hal baik ke komunitas mereka.  

 
Pada bulan Juni 1999 suatu 
pengumuman dibuat yang mengejutkan 
komunitas itu. Tambang logam setempat 
akan ditutup pada bulan Januari 2000. 
Tambang ini adalah penyedia lapangan 
kerja terbesar di Gongolo. Kalau tambang 
ditutup banyak orang akan kehilangan 
pekerjaan-pekerjaan mereka. Apa yang 
membuat pengumuman lebih 
mengejutkan ialah bahwa komunitas tidak 
diingatkan sebelumnya. Tidak ada 
petunjuk bahwa itu akan terjadi. Dalam 
kenyataannya, para pemilik tambang 
selalu mengatakan kepada komunitas 
bahwa segalanya di tambang berjalan 
baik.  
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Penutupan tambang mempunyai dampak 
yang merusakkan bagi komunitas. 
Pengangguran, yang sebelumnya relatif 
rendah, sekarang menjadi masalah 
terbesar di Gongolo. Walaupun orang-
orang menerima paket pesangon, 
keluarga tak dapat bertahan secara 
finansial untuk  waktu lama. Banyak 
keluarga tahu bahwa mereka tak dapat 
bertahan lama di Gongolo tanpa suatu 
pekerjaan. Mereka tidak lama lagi akan 
harus berpindah ke kota-kota yang lebih 
besar untuk mencari pekerjaan.  Usaha-
usaha kecil dalam kota dirugikan secara 
luar biasa. Orang-orang tidak mempunyai 
uang untuk belanja.  Suatu suasana 



murung dan malapetaka menggantung di 
Gongolo.  
Suatu pengumuman penting kedua dibuat 
pada bulan Januari 2001 yang akan 
mempengaruhi Gongolo. Kantor 
Kepresidenan mengumumkan bahwa 
kawasan hutan lindung dan cagar alam 
Gongolo yang terkenal itu akan dijual 
kepada suatu perusahaan besar 
multinasional Amerika Serikat bernama 
Paulsens. Awalnya, setiap orang sangat 
bersemangat. Komunitas usaha setempat 
senang bahwa  suatu inisiatif industrial 
baru akan dijalankan di wilayah itu.  
Orang dalam komunitas antusias karena 
inisiatif baru ini akan menciptakan 
lapangan kerja. Pemerintah senang 
bahwa ini adalah jenis penanaman modal 
yang negara perlukan. Tetapi, sesudah 
beberapa waktu orang-orang mulai 
mendengar ceritera-ceritera yang 
berbeda tentang inisiatif Paulsens. 
Paulsens mulai mengatakan bahwa 
mereka tidak menjamin lapangan 
pekerjaan yang besar bagi komunitas, 
tetapi hanya menciptakan beberapa 
lapangan kerja dan menawarkan kontrak-
kontrak yang menguntungkan kepada 
usaha-usaha kecil. Lalu, Menteri Tenaga 
Kerja tetap menasehati komunitas agar 
mendukung inisiatif Paulsens  sebab ia 
akan menciptakan lapangan-lapangan 
kerja. NGO-NGO mulai mempersoalkan 
bagaimana Paulsens akan mengurus 
hutan lindung dan cagar alam, dan 
bagaimana mereka memelihara 
lingkungan. Lalu, Menteri Lingkungan 
menolak untuk memberikan jawaban atas 
pertantanyaan-pertanyaan dan 
mengatakan bahwa mereka mengawasi 
situasi. Banyak yang tersembunyi dalam 
perjanjian dengan Paulsens ini. 
Pemerintah dan Paulsens tidak mau 
menjawab pertanyaan-pertanyaan.  
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Selanjutnya, NGO mengatakan kepada 
komunitas bahwa Paulsens akan 
menggunakan kawasan hutan lindung 
dan cagar alam untuk mendaur ulang dan 
menyimpan sampah nuklir. Pemerintah 
dan Paulsens tidak dapat menjawab 
pertanyaan-pertanyaan sebab 
Pemerintah Amerika Serikat di bawah 
Presiden Gabriel, mempunyai kebijakan 

pembongkaran senjata nuklir yang sangat 
peka.  Paulsens akan membongkar 
senjata-senjata nuklir tua untuk 
pemerintah Amerika Serikat dan harus 
sangat hati-hati dengan informasi yang 
mereka sampaikan.  

 
Inisiatif Paulsens, pelan tetapi pasti, mulai 
memecah-belah komunitas. Dua 
kelompok terbentuk dan kedua-duanya 
mempunyai banyak pendukung. 
Kelompok pertama dipimpin oleh 
usahawan-usahawan lokal dan pekerja-
pekerja trampil mengajukan alasan 
bahwa Gongolo tidak mempunyai suatu 
pilihan. Jika komunitas itu mau bertahan 
hidup maka Paulsens adalah satu-
satunya harapan mereka. Paulsens akan 
menciptakan sejumlah lapangan kerja 
dan kesempatan-kesempatan usaha 
baru. Jika Gongolo tidak hati-hati 
Paulsens akan pergi ke tempat lain dan 
Gongolo akan terus mati.  

 
Kelompok kedua, dipimpin oleh beberapa 
pemimpin komunitas dan gereja-gereja, 
mengajukan alasan bahwa Paulsens 
akan merusak hutan dan alam. Jika 
Paulsens diizinkan untuk berjalan terus 
maka lingkungan komunitas dan daerah-
daerah pekuburan leluhur dalam cagar 
alam akan dirusak. Komunitas akan 
kehilangan hubungan mereka dengan 
hutan dan tanah, tradisi-tradisi mereka 
akan mati. Komunitas selamanya akan 
kehilangan akses pada sumber daya-
sumber daya komunitas yang kaya.  

 
Isu itu sekarang menjadi gawat. Ada 
banyak pertemuan dan demonstrasi di 
Gongolo. Dewan kota setempat, Paulsens 
dan orang-orang bisnis terkemuka telah 
mengundang pemimpin komunitas dan 
gereja-gereja untuk suatu pertemuan di 
balai kota. Pada pertemuan ini mereka 
dapat menyampaikan keprihatinan-
keprihatinan mereka pada inisiatif 
Paulsens. Pemimpin komunitas dan 
gereja-gereja telah meminta kelompok 
Keadilan dan Perdamaian untuk 
membantu menyiapkan dan menyajikan 
dalam pertemuan ini keberatan-keberatan 
kepada pemerintah dan pengusaha.*****  

 



CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Anda dapat meminta kelompok untuk mendramakan pertemuan antara para 
pemimpin komunitas, gereja-gereja, pemerintah, Paulsens dan pengusaha. 
Mendramakan pertemuan ini akan menyiapkan kelompok suatu kesempatan untuk 
berlatih menyajikan dan menanggapi suatu posisi. Anda dapat meminta kelompok 
untuk mendramakan pertemuan ini ketika mereka telah melalui studi kasus dan 
melakukan analsis yang perlu. Ketika mereka telah memahami bagaimana 
menganalisis situasi mereka akan mampu memperlihatkan suatu posisi.  
 
 

1. WAKTU 
 

Semua isu terjadi dalam kerangka waktu masa lalu, sekarang, dan masa depan. 
Dengan maksud untuk memahami akar masalah dari isu-isu, kita perlu memahami 
sejarahnya, keadaannya sekarang, dan masa depannya. Kita perlu mengerti apa 
yang telah mendorong isu-isu itu – bagaimana ia telah berkembang? Kita perlu 
memahami isu itu sekarang ini – apa yang kita tahu tentang isu itu sekarang ini? 
Kita perlu mengerti apa yang mungkin terjadi dengan isu itu di masa depan – 
bagaimana isu itu akan berkembang di masa yang akan datang? 
 
Kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini tentang masa lampau, 
masa kini dan masa depan dari suatu isu:  

 

 Untuk memahami sejarah suatu isu kita bertanya: 
— Apakah sejak dulu memang demikian? 
— Kapan hal-hal itu mulai berubah? 
— Apakah situasi berkembang melewati tahap-tahap yang berbeda setelah waktu 

berlalu? 
— Apakah ada tanggal-tanggal penting ketika hal-hal penting terjadi? 
 

 Untuk mengerti isu itu sekarang ini kita bertanya: 
— Adakah hal-hal berubah sekarang ini? 
— Adakah hal-hal tetap sama? Tidak ada yang berubah? 
 

 Untuk memahami masa depan suatu isu kita bertanya: 
— Seperti apa situasi dalam beberapa tahun nanti jika hal-hal tetap sama atau 

bekerja dalam cara seperti sekarang ini? 
— Bagaimana hal-hal akan berubah di masa yang akan datang?  
 
Suatu alat sederhana digunakan untuk menganalisis sejarah dari suatu isu adalah 
urutan waktu. Dalam urutan waktu sejarah suatu isu ditulis dalam suatu cara yang 
menolong kita untuk melihat bagaimana isu telah berkembang melewati waktu.  
 
Tabel berikut ini dapat membantu untuk menulis apa yang terjadi setiap tahun dan 
menganalisis bagaimana isu-isu telah berkembang sepanjang waktu 
menggunakan tabel itu.  
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URUTAN WAKTU GONGOLO 

 
 

Periode 
kemakmuran 

dan 
pertumbuhan 

di Gingolo 
 
 

1994-1998 

 
Periode 

ketidakpastian 
di Gongolo 

 
 
 
 

1999 

 
Periode 

kesuraman 
dan 

keputusaan 
di Gongolo 

 
 

2000 

 
Periode 

kegembiraan 
dan harapan 

palsu di 
Gongolo 

 
 

2001 

 
Periode debat 

hebat di Gongolo 
 
 
 
 

Januari-Juni 
2002 

 
Periode lobi dan 
keputusan akhir 

di Gongolo 
 
 
 

Juli-Desember 
2002 

 
Periode 

kemungkinan 
perubahan 
cepat dan 

perpecahan 
berlanjut di 

Gongolo 
2003 

 
 

Pemilu yang 
demokratis 

dijalankan dalam 
negeri. 

 
Struktur-struktur 

baru  
pemerintahan 
lokal berfungsi 

 
Dukungan massa 

untuk 
pemerintahan baru

 
Orang-orang 

merasa optimis 
dan penuh 

harapan terhadap 
masa depan. 

 
Bulan Juni, 

tambang logam 
lokal diumumkan 

akan ditutup 
 
 

Orang-orang 
dikejutkan oleh 
pengumuman 

 
 

Orang-orang 
cemas akan 
kehilangan 
pekerjaan-

pekerjaan mereka 

 
Bulan Januari 

tambang logam 
tutup. 

 
Para pekerja di-

PHK dan 
diberikan paket 

pesangon 
 

Kebanyanyakan 
orang di Gongolo 

sekarang tidak 
mempunyai 
pekerjaan. 

 
Kebanyakan 

keluarga hidup 
dari paket 

pesangon. Paket 

 
Kantor kepresidenan 

mengumumkan 
bahwa hutan lindung 

dan cagar alam 
Gongolo akan dijual 
kepada Paulsens, 
suatu koorporasi 

multinasional 
Amerika. 

 
Pengusaha lokal 
antusias dengan 
inisiatif baru itu. 

 
Orang-orang 

gembira karena 
mereka tidak lama 

lagi akan mempunyai 
pekerjaan lagi. 

 
Komunitas 

menemukan bahwa 
Paulsens tidak 

menyiapkan lapangan 
kerja untuk semua. 

 
Komunitas 

menemukan bahwa 
Paulsens akan 

mendaurulang dan 
menyimpan sampah 

nuklir di hutan lindung 
dan cagar alam. 

 
Komunitas terpecah 
karena inisiatif dari 

Paulsens. 
Beberapa pemimpin 
usaha dan pekerja 

 
Pemimpin komunitas 

dan gereja-gereja 
terus mengadakan 

pertemuan-pertemuan 
komunitas untuk 

mendiskusikan isu 
Paulsens. 

 
Pemimpin komunitas 

dan gereja 
mengorgansir 
demonstrasi-

demostrasi komunitas 
untuk menunjukkan 

keprihatinan komunitas 
terhadap Paulsens 

yang membeli cagar 
alam. 

 

 
Paulsen membeli 
hutan lindung dan 
cagar alam akan 

diselesaikan pada 
bulan Juni. 

 
Paulsens akan 
mampu untuk 
melaksanakan 

apa yang mereka 
inginkan dengan 

tanah itu dan 
komunitas akan 
kehilangan hak-
hak mereka atas 

tanah. 
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tersebut akan 
segera habis. 

Pemerintah sangat 
senang bahwa 
Paulsens akan 

menanamkan modal 
dalam negeri. 

Mereka melakukan 
banyak konferensi 

pers untuk 
mendiskusikan 

betapa pentingnya 
investasi asing ini 

untuk negara. 

trampil yang akan 
mendapat untung dari 

inisiatif Paulsens 
mendukung Paulsens. 

 
Beberapa pemimpin 

komunitas dan gereja-
gereja mengadakan 

pertemuan komunitas 
untuk mendiskusikan 
fakta bahwa Paulsens 

akan merusakkan 
lingkungan dan 

daerah-daerah  tempat 
penguburan leluhur. 

Orang-orang bisnis 
setempat dan para 

pekerja trampil 
mengadakan 

pertemuan untuk 
meyakinkan komunitas 

bahwa Paulsens 
adalah jawaban pada 

problem-problem 
komunitas. 

 
Dewan kota setempat 

mengundang 
Paulsens, para 

pengusaha setempat, 
para pemimpin 

komunitas dan gereja-
gereja pada suatu 
pertemuan untuk 

mendiskusikan dan 
mencoba untuk 

memecahkan isu ini. 
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CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Jika Anda akan menggunakan studi kasus Gongolo untuk membantu kelompok 
memahami bagaimana membuat suatu urutan waktu, maka sajikan urutan waktu 
yang telah kelompok Gongolo kerjakan sebelum melakukan latihan 2.  

 
LATIHAN DUA 
Memahami situasi masa lalu,  
masa sekarang dan masa depan 

 
 Tanyakan kelompok seberapa jauh kembali ke masa lalu yang mereka 

perlukan untuk memahami masa lalu atau sejarah dari isu yang sedang mereka 
analisis. Pada tahun berapa mereka pikir perlu untuk memulai urutan waktu 
mereka.  

 Buatlah garis-garis untuk membentuk urutan waktu pada dinding. Pastikan 
bahwa ada cukup tempat untuk menulis infomasi. Jangan berusaha untuk 
menulis urutan waktu pada satu lembar kertas flap saja. Gunakan paling 
kurang setengah kertas flap untuk setiap tahun. Jika Anda mempunyai cukup 
tempat, gunakan seluruh halaman untuk tiap tahun. Lebih besar, lebih baik.  

 Bantulah kelompok untuk mencatat informasi yang mereka punyai pada kertas 
flap.  Ingatkan kelompok untuk menulis semua informasi yang mereka temui 
tentang sejarah dari isu dalam penelitian mereka.  
 

CATATAN UNTUK FASILITATOR 
  

Ada tiga cara Anda dapat membantu kelompok untuk mencatat informasi tentang 
urutan waktu: 

 

1. Anda menulis informasi pada tabel waktu ketika orang menyebutkannya. Ini 
adalah metode yang baik untuk dipakai dengan suatu kelompok di mana orang-
orang tidak merasa cukup yakin untuk menulis informasi oleh mereka sendiri.  

2. Berikan pada tiap orang alat tulis dan undang mereka untuk menulis informasi 
yang dapat mereka ingat dan ketahui dalam tahun tertentu. Metode ini menghantar 
orang masuk dalam urutan waktu. Pastikan untuk mengingatkan orang-orang agar 
tidak mengulangi informasi yang sama. Minta orang untuk pertama-tama membaca 
apa yang telah ditulis oleh orang lain sebelum menambahkan poin-poin mereka dan 
pastikan bahwa mereka tidak mengulang informasi yang sama. Metode ini 
umumnya berjalan baik dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota delapan 
orang atau kurang.  
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3. Berikan pada setiap orang potongan-potongan kartu berwarna dan minta tiap orang 
untuk menulis segala sesuatu yang mereka ketahui tentang sejarah dari suatu isu 
pada potongan-potongan kartu. Minta mereka untuk melekatkan informasi itu 
pada tahun kolom-kolom yang tepat dalam deretan waktu. Motode ini mengundang 
orang untuk terlibat dalam urutan waktu dan berjalan baik dalam kelompok besar. 
Tetapi Anda akan membutuhkan waktu tambahan untuk latihan ini guna 
memeriksa kembali kartu-katu yang sudah dilekatkan pada urutan waktu. Ia 



akan menuntut Anda lebih lama untuk memeriksa apa yang telah ditulis dan 
Anda perlu memperhatikan pengulangan informasi. Anda juga perlu menyusun lagi  
informasi, sebab orang tidak akan mengumpulkan informasi yang relevan bersama-
sama. 

 
 Periksalah informasi dalam urutan waktu bersama kelompok. Analisis informasi 

bersama kelompok. Perhatikan hal-hal yang telah mempengaruhi isu dan 
bagaimana situasi telah berubah sepanjang waktu. Tangkaplah poin-poin 
utama dari analisis ini dan tulislah pada lembaran flap yang terpisah.  

 Minta kelompok untuk memikirkan tentang penelitian yang mereka lakukan dan  
memikirkan tentang isu pada waktu sekarang ini. Adakah sekarang ini ia 
berubah ataukah tetaplah sama? Tulislah poin-poin utama pada lembaran flap.  

 Bertanyalah kepada mereka tentang apa yang mungkin terjadi pada masa 
depan. Bagaimana kira-kira situasi dalam bulan-bulan atau tahun-tahun yang 
akan datang jika ia tetap sama atau tetap berjalan melewati cara yang sama? 
Bagaimana situasi akan berubah pada masa depan? Tulislah pokok-pokok 
utama pada lembaran flap. 

 Periksalah analisis-analisis kelompok tentang sejarah dari isu, situasi sekarang, 
dan situasi masa depan. Ringkaslah apa yang kelompok telah pelajari melalui 
analisis waktu ini.  
 

2. STRUKTUR-STRUKTUR  
 
Semua yang meliputi situasi-situasi dan masalah-masalah dipengaruhi oleh 
struktur-struktur. Struktur-struktur adalah bagian dari hidup kita. Mereka adalah 
bagian dari segala yang kita lakukan dan ada di tempat manapun kita pergi. 
Memahami macam-macam struktur adalah suatu bagian yang penting dalam 
analisis sosial.  
 
Struktur-struktur adalah alat-alat yang kita gunakan untuk mengatur dunia di 
sekitar kita. Setiap kita berbagi dunia ini dengan jutaan orang lain. Kita tidak hidup 
sendirian sebagai pribadi-pribadi. Kita hidup bersama sebagai kelompok-
kelompok. Kita menggunakan struktur-struktur untuk mengatur dunia dan 
bagaimana kita hidup bersama dalam dunia. Jika kita hendak membuat satu 
kediaman, kita membuat satu struktur yang kita sebut satu rumah. Jika kita ingin 
berdagang satu dengan yang lain, kita merancang satu struktur yang disebut 
dengan istilah sistem ekonomi.  
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Memahami struktur-struktur adalah suatu bagian yang penting dari analisis sosial 
sebab struktur-sruktur adalah bagian dari setiap situasi dan isu dalam dunia kita. 
Untuk melakukan analisis sosial kita harus mengembangkan apa yang disebut 
dengan kesadaran struktural. Kesadaran struktural adalah suatu kesadaran 
tentang struktur-struktur dan bagaimana mereka bekerja sama atau berlawanan 
satu dengan yang lain. Kita harus belajar dan mengkaji dunia kita dan melihat 
struktur-strukturnya. Ketika kita sadar tentang struktur, kita dapat melihat 
melampaui cerita-cerita tentang orang miskin dan melihat sistem yang tetap 
melanggengkan orang miskin. Dalam analsis sosial kita harus mampu melihat 
melampaui cerita-cerita dan memahami struktur-struktur dan sistem-sistem yang 
menciptakan cerita itu. Ketika kita sadar akan struktur-struktur, kita juga mampu 
melihat melampaui orang-orang dan melihat sistem khusus dalamnya orang-orang 



beroperasi. Dalam analsis sosial kita melihat melampaui pribadi-pribadi  individual 
dan memahami struktur-struktur serta sistem-sistem yang menindas orang dan 
tetap melanggengkan mereka tidak diuntungkan atau ditindas. 
 
Ada banyak tipe yang berbeda dari struktur-struktur dalam dunia kita. Beberapa 
dari tipe utama dari struktur adalah: 
 

 INSTITUSI-INSTITUSI – Ini adalah strutur-struktur resmi yang 
mempunyai suatu konstitusi dan status hukum, kepemimpinan, manajemen 
dan peran-peran khusus. Contoh-contoh dari institusi-institusi adalah 
pemerintah, gereja, bank-bank nasional, korporasi-korporasi nasional dan 
rumah-rumah sakit.  

 

 ORGANISASI-ORGANISASI – Ini juga adalah struktur-struktur resmi yang 
mempunyai suatu tujuan khusus. Contoh-contoh dari organisasi-organisasi 
adalah partai-partai politik, klub-klub bola kaki, NGOs dan serikat-serikat 
religius.  

 

 KEBIJAKAN-KEBIJAKAN – Ini adalah hal-hal seperti perundang-
undangan, prosedur-prosedur administratif dan rencana-rencana pemasaran. 
Kebijakan-kebijakan katakan kepada orang-orang apa peran dan tanggung 
jawab mereka. Mereka katakan kepada orang-orang apa yang diharapkan dari 
mereka dan bagaimana mereka harus bertindak. Contoh-contoh dari kebijakan 
adalah kebijakan-kebijakan reformasi ekonomi, aturan-aturan Hukum Kanon 
tentang perkawinan dan prosedur-prsosedur pemilihan.  

 

 POLA-POLA – Ini adalah cara di mana hal-hal biasa dilakukan. Mereka 
adalah jenis standar dari kesalinghubungan antara orang-orang dan kelompok-
kelompok. Contoh-contoh dari pola-pola adalah pola-pola keluarga, relasi 
perdagangan dan jenis-jenis voting. 

 

 PROSES-PROSES – Ini adalah langkah-langkah yang orang perlu lewati 
untuk mencapai pada suatu tujuan. Mereka adalah langkah-langkah yang 
orang perlu lewati dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam 
masyarakat. Contoh dari proses adalah sekolah, magang, masa belajar suatu 
keahliah.  

 
Kita hidup dalam dunia yang rumit yang terbentuk dari banyak sektor yang 
berbeda. Sebagai contoh, sektor ekonomi, sektor pendidikan dan sektor publik. 
Struktur-struktur dalam sektor-sektor yang berbeda ini mempengaruhi isu-isu 
dalam komunitas-komunitas kita. Struktur-struktur yang paling penting yang mesti 
kita perhatikan dalam hal ini adalah:  
 

 STRUKTUR-STRUKTUR EKONOMI – Bagaimana masyarakat 
mengatur sumber dayanya.  
 
Struktur ekonomi mengatur pembagian sumber daya-sumber daya, semisal 
uang, teknologi, tenaga kerja, transportasi dan penanaman modal. Contoh dari 
struktur ekonomi adalah bank-bank, serikat buruh, dan pasar-pasar lokal. 
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 SRUKTUR-STRUKTUR POLITIK – Bagaimana masyarakat mengatur 
dirinya di sekitar kekuasaan dan pengambilan keputusan. 
 



Struktur-struktur politik mengatur pembagian kekuasaan dan memutuskan 
siapa yang membuat keputusan dan mempunyai otoritas. Contoh dari struktur-
struktur politik adalah parlemen, pemerintah, angkatan bersenjata dan 
pengadilan.  

 

 STRUKTUR-STRUKTUR SOSIAL – Bagaimana masyarakat mengatur 
kesalinghubungan antara orang-orang yang sifatnya bukan ekonomis atau 
politis.  
 
Struktur sosial mengatur kesalinghubungan antara orang-orang dan kelompok-
kelompok dalam masyarakat dan mengatakan kepada orang-orang bagaimana 
mereka seharusnya berlaku dalam relasi itu. Contoh dari struktur-struktur sosial 
adalah keluarga, sekolah-sekolah,  kelompok-kelompok rekreasi. 

 

— Struktur-struktur kultural – Bagaimana masyarakat mengatur makna, 
pentingnya dan arti dari sesuatu.  
 
Struktur-struktur kultural mengatakan kepada kita bagaimana pentingnya 
sesuatu, apa arti sesuatu dan apa artinya dalam  masyarakat. Contoh-contoh 
dari struktur kultural adalah bahasa, adat, dan media. 

 

— Struktur-struktur Religius – Bagaimana masyarakat mengatur keyakinan 
orang kepada suatu Wujud yang lebih tinggi, suatu tujuan yang lebih tinggi, dan 
hal-hal yang mengilhami mereka. 
 
Struktur-struktur religius katakan kepada orang bagaimana mereka perlu 
berperilaku dan apa yang perlu mereka lakukan jika mereka mempunyai suatu 
keyakinan pada suatu Wujud khusus yang lebih tinggi atau tujuan. Contoh dari 
struktur religius adalah gereja, sinagoga, kuil-kuil, masjid-masjid. 

 

— Struktur-struktur Gender – Bagaimana masyarakat mengatur  
kesalingbungunan antara laki-laki dan perempuan.  
 
Struktur gender mengatakan bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya 
berperilaku dalam relasi satu dengan yang lain. Mereka mengatakan kepada 
laki-laki dan perempuan bagaimana peran-peran mereka dalam masyarakat, 
posisi mereka dalam masyarakat, dan status mereka dalam masyarakat. 
Contoh dari struktur gender adalah pembagian kerja antara laki-laki dengan 
perempuan dan status dari pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-
laki. Adakah di sana suara-suara yang hilang? Apakah suara-suara ini 
diabaikan atau ditekan, sebagai misal, perempuan dan anak-anak? 

 

— Struktur-struktur Ekologis – Bagaimana masyarakat mengatur relasi orang-
orang dengan lingkungan.  
 
Struktur-struktur ekologis mengatakan kepada orang bagaimana  
menggunakan dan memperlakukan lingkungan. Contoh dari struktur lingkungan 
adalah kebijakan-kebijakan konservasi, alam dan cagar alam, dan pola-pola 
bertani.  
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ANALISIS STRUKTURAL GONGOLO 
 

 1994-1998 1999-2000 2001 Januari-Juni 2002 Juli-Desember 2002 2003 
 

 
 
 
 
 
 

STRUKTUR 
 

SRTUKTUR 
 

POLITIK 
 

 
Pemerintahan 

demokratis 
baru dipilih. 

 
Pemerintahan 

lokal 
distrukturkan 
lagi. Struktur-

struktur 
pemerintahan 

lokal yang baru 
berfungsi. 

 
Dewan Kota 

baru Gongolo 
dipillih. 

 
Tidak ada 

perubahan-
perubahan 

utama dalam 
struktur-struktur 

politik 

 
Kantor kepresidenan terlibat 

dalam pembangunan Gongolo 
melalui penjualan hutan lindung 

dan cagar alam kepada 
Paulsens. 

 
Pemerintah nasional mau 

menarik penanaman modal 
asing. Mereka sangat senang 

bahwa Paulsens hendak 
menanamkan modal di negeri 

itu. Mereka menghendaki 
perjanjian ini berlanjut. 

 
Menteri Tenaga Kerja ada di 
belakang penjanjian dengan 

Paulsens sebab itu akan 
menciptakan lapangan kerja. 

 
Pemerintah lokal dan Dewan 
Kota diharapkan mendukung 
penjanjian dengan Paulsens 
dan memafasilitasi penjualan 

tanah kepada Paulsens dalam 
cara-cara yang dapat mereka 
lakukan. Pemerintah lokal dan 

Dewan Kota harus menjadi 
stempel karet perjanjian 

dengan Paulsens. 
 

 
NGOs mengungkapkan 
bahwa Paulsens akan 
menggunakan hutan 

lindung dan cagar alam 
untuk mendaurulang dan 

menyimpan sampah nuklir. 
 

Paulsens dan Pemerintah 
menolak untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dan 
bekerja bersama dalam 

menghadapi 
berkembangannya 

keprihatinan masyarakat. 
 

Orang-orang bisnis lokal 
dan para pekerja trampil 
yang akan mendapatkan 

keuntungan dari perjanjian 
dengan Paulsens muncul 

untuk mendukung 
Paulsens. 

 
Pemerintah lokal dan 

Dewan Kota mengarahkan 
semua pertanyaan kepada 
kantor pusat Paulsens dan 

kantor kepresidenan. 

 
Paulsens dan pemerintah 
masih teguh dalam tidak 
menjawabi pertanyaan-

pertanyaan. Mereka terus 
bekerja bersama. 

 
Pengusaha lokal 

membentuk suatu Forum 
Pembangunan dan 

menggundang pertemuan-
pertemuan komunitas untuk 

meyakinkan komunitas 
bahwa perjanjian dengan 

Paulsens itu 
menguntungkan mereka. 

 
Dewan Kota sangat prihatin 

dengan perpecahan-
perpecahan dalam 

komunitas, demonstrasi-
demonstrasi dan tekanan 

yang buruk yang 
pemerintah terima. Mereka 

memutuskan untuk 
menggundang suatu 

pertemuan dari semua 
pemain utama untuk 

mencoba memecahkan isu-
isu 
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1994-1998 

 
1999-2000 

 
2001 

Januari-Juni 
2002 

Juli-Desember 
2002 

 
2003 

 
 
 

STRUKTUR
 

STRUKTUR 
 

EKONOMI 

 
Tambang logam 

lokal mendominasi 
ekonomi Gongolo. 

Tambang itu 
mempekerjakan 

kebanyakan orang 
di Gongolo. 

 
Serikat Buruh dan 

manajemen 
tambang 

mempunyai relasi 
kerja yang baik. 

 
Usaha-usaha kecil 

di Gongolo 
berhasil. 

 
 

 
Pemilik tambang logam 

memutuskan untuk menutup 
tambang dan memberikan 
enam bulan per-ingatan 

kepada komunitas. 
 

Serikat Pekerja 
merundingkan paket 

pesangon yang adil bagi 
pekerja. 

 
Pengangguran dalam skala 
besar di Gongolo. Tidak ada 

lapangan kerja baru bagi 
orang-orang di Gongolo. 

 
Usaha-usaha kecil mulai 

bergulat. Banyak usaha kecil 
yang mensupply tambang 

telah tutup. Usaha kecil yang 
menjual kepada publik 

mengalami bahwa penjualan 
mereka menurun, karena 

orang-orang tak mempunyai 
uang untuk belanja. 

 
Usaha-usaha kecil mulai 
berpindah ke tempat lain. 

 

 
Pengangguran dalam 

skala besar di 
Gongolo. 

 
Usaha-usaha kecil 

terus bergulat untuk 
pindah dan tutup. 

 
Penggangguran 

dalam skala besar di 
Gongolo. 

 
Usaha-usaha kecil 
terus bergulat dan 

tutup. 
 

Usaha-usaha kecil 
dan para pekerja 

trampil dijamin oleh 
Paulsens bahwa 

mereka akan 
mendapat untung 

dari perjanjian. 
 

Orang-orang sadar 
bahwa Paulsens 

tidak akan 
menciptakan 

lapangan kerja untuk 
semua orang, hanya 

untuk beberapa. 

 
Penggangguran 

dalam skala besar 
di Gongolo. 

 
Usaha-usaha kecil 
terus bergulat dan 

pindah. 
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1994-1998 

 
1999-2000 

 
2001 

Januari-Juni 
2002 

Juli-Desember 
2002 

 
2003 

 
 
 
 

SRTURKTUR-
STRUKTUR 

SOSIAL 
(Gender, 

struktur-sruktur 
religius dan 

kultural 
tercakup) 

 
Sejumlah gereja 
hadir di Gongolo. 
Gereja-gereja itu 

bekerja baik 
bersama-sama dan 

bahu-membahu  
melayani orang 

miskin. 
 

Komunitas puas. 
Tidak ada isu-isu 

besar atau 
ketidaksetujuan. 

 
Gereja-gereja sangat 

cemas dengan level tinggi 
pengangguran. Gereja 

cemas bahwa mereka tidak 
lagi sanggup memenuhi 
kebutuhan orang-orang 

miskin di Gongolo. 
 

Komunitas menjadi tegang 
karena orang-orang 

kehilangan pekerjaan-
pekerjaan dan tidak 

mempunyai harapan untuk 
masa depan. 

 
Orang-orang muda  sangat 

tidak puas dan sinikal 
dengan masa depan 
mereka di Gongolo. 

 
 

Banyak laki-laki mulai 
berencana untuk 

tinggalkan Gongolo untuk 
mencari pekerjaan di kota-

kota yang lebih besar. 
Banyak keluarga tercerai-

berai. 
 

 
Gereja-gereja 

sekarang cemas 
dengan level tinggi 

kemiskinan di Gongolo. 
 

Banyak keluarga 
berjuang untuk 

memenuhi kebutuhan. 
Kemiskinan 

berkembang harian di 
Gongolo. 

 
Tingkatan kejahatan 

meningkat. 
 

Banyak perempuan 
menjadi pelacur untuk 

bertahan hidup dan 
memberi makan 

kepada anak-anak 
mereka. 

 
Harapan-harapan 

komunitas meningkat 
dengan pengumuman 
perjanjian Paulsens. 

 
Beberapa pemimpin 

komunitas dan 
gereja-gereja 

bergabung bersama-
sama untuk 

mendiskusikan dan 
melawan perjanjian 

Paulsens. 
 

Para pemimpin 
komunitas dan 
gereja-gereja 

menyelenggarakan 
pertemuan-

pertemuan komunitas 
bahwa Paulsens 
akan merusakkan 

lingkungan mereka 
dan menghalangi 

mereka untuk 
mengunjungi makan 

leluhur mereka. 
 

Komunitas terpecah 
karena isu Paulsens. 
Beberapa orang ingin 

agar ia terus maju, 
yang lain 

menentangnya. 
 

 
Para pemimpin 
komunitas dan 

gereja-gereja dan 
anggota komunitas 

yang prihatin 
membentuk suatu 

Forum Aksi 
Komunitas untuk 

memimpin 
perjuangan melawan 

Paulsens. 
 

Forum Aksi 
Komunitas mengatur 

demonstrasi-
demonstrasi 

melawan perjanjian 
Paulsens. 

 
Banyak orang dalam 

komunitas masih 
mengharapkan 

perjanjian Paulsens 
untuk memecahkan 

problem-problem 
komunitas. 
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 1994-1998 1999-2000 2001 Januari-Juni 2002 Juli-Desember 
2002 

2003 

 
 
 
 

STRUKTUR 
LINGKUNGAN 

 
Menteri lingkungan 
bertanggungjawab 

terhadap manajemen 
hutan lindung dan 

cagar alam.  
 

Menteri Lingkungan 
mengizinkan komunitas 
setempat akses bebas 

ke tanah-tanah 
kuburan leluhur di 

cagar alam.  
 

 
Tidak ada 

banyak 
perubahan 

dalam struktur-
struktur 

lingkungan.  

 
Menterti Lingkungan 
bekerja sama dengan 
Paulsens dalam hal-

hal lingkungan.  
 

Komunitas masih 
mempunyai akses 
bebas ke daerah-
daerah pekuburan 

leluhur dalam cagar 
alam.  

 
Menteri Lingkungan 

tidak menjawab 
pertanyaan-pertanyaan 

tentang bagaimana 
tanah akan digunakan 

dan entahkah 
komunitas akan 

mempunyai akses 
bebas ke cagar alam 
dan daerah-daerah 
penguburan leluhur 

mereka.  
 

 
Menteri Lingkungan 
mengatakan bahwa 
mereka mengawasi 

situasi, tetapi tidak akan 
mengatakan entahkan 
komunitas masih akan 

mempunyai akses bebas 
ke cagar alam dan 

daerah-daerah  
penguburan leluhur 

mereka.  
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CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Jika Anda akan menggunakan Studi Kasus Gongolo untuk membantu kelompok 
memahami bagaimana melakukan suatu analisis struktural, maka sajikan analsis 
struktural yang sudah dibuat oleh Kelompok Gongolo sebelum latihan 3.  
 

LATIHAN TIGA 
Analisis Struktural dari Suatu Isu  

 
 Tanyakan kepada kelompok struktur-struktur penting mana yang perlu mereka 

lihat dengan maksud untuk memahami isu-isu yang ingin mereka tangani. 
Sebagai misal, struktur-struktur politik, ekonomis, dan sosial.  

 

CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Kelompok akan selalu perlu melihat struktur-struktur politik, ekonomi, lingkungan 
dan sosial yang tersangkut dalam suatu isu. Biasanya, struktur gender, religius, dan 
kultural masuk dalam struktur-struktur sosial. Kadang kala, seperti dalam studi 
kasus Gongolo, kita juga perlu melihat struktur-struktur lingkungan secara terpisah.  

 
 Ambillah tiap kelompok struktural, seperti struktur-struktur politik, dan tanya 

apakah orang-orang dan struktur tersangkut dalam isu yang akan mereka atasi. 
Sebagai contoh, jika Anda perhatikan  struktur politik maka Anda tanyakan 
kepada kelompok struktur-struktur politik apa yang tersangkut dalam isu dan 
apakah orang-orang secara politik tersangkut dalam isu itu. Tulislah ide-ide 
pada lembaran flap. Pastikan bahwa kelompok mempunyai suatu daftar dari 
semua orang dan struktur-struktur yang tersangkut. Jika mereka melupakan 
sejumlah orang atau struktur-struktur maka ajukan pertanyaan-pertanyaan 
kepada mereka untuk membuat mereka berpikir tentang orang-orang dan 
struktur-struktur yang telah mereka abaikan.  

 
 Buatlah suatu tabel yang menunjukkan periode waktu di mana Anda 

melakukan analisis struktural dan kelompok-kelompok struktural yang berbeda 
yang akan Anda analisis.  

 
 
 

1999 2000 2001 2002 

Struktur Politik  
 

   

Struktur Ekonomi  
 

   

Struktur Sosial  
 

   

 
 Bekerja melalui tiap kelompok struktural dan dengan  kelompok menganalisis 

bagaimana struktur-struktur yang berbeda tersangkut dan telah mempengaruhi 
isu. Tulislah analisis struktural ini pada tabel.  
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 Periksa analisis kelompok dari orang-orang dan struktur-struktur yang 
tersangkut dalam isu. Ringkas apa yang kelompok telah pelajari melalui 
analisis struktural ini.  



3. NILAI-NILAI DAN SIKAP 
 

Nilai-nilai dan sikap-sikap  orang mempengaruhi setiap isu. Apa yang orang 
anggap sebagai bernilai akan mempengaruhi bagaimana mereka melihat hal-hal, 
bagaimana mereka berperilaku dan keputusan-keputusan yang mereka lakukan. 
Adalah penting untuk memahami apakah orang-orang tersangkut dalam suatu 
situasi nilai dan sikap-sikap yang mereka pegang, dengan maksud untuk 
memahami isu. Memahami nilai-nilai dan sikap-sikap orang membantu kita 
mengerti mengapa orang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.  
 
 

NILAI-NILAI DAN SIKAP-SIKAP 
 
Nilai-nilai adalah ide-ide yang orang yakini sebagai penting dan berfaedah. Nilai-

nilai adalah ide-ide yang orang yakini secara mendalam dalam mana mereka 
berketetapan untuk berkorban baginya. 

Sikap-sikap adalah cara-cara dalam mana mendekati hidup, berpikir dan 
merasakan tentang isu-isu. Sikap-sikap mempengaruhi bagaimana orang melihat 

dan menanggapi dunia di sekitar mereka. 
 
 
Pribadi individual mempunyai nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi apa 
yang mereka yakini penting dan bagaimana mereka bereaksi dalam situasi 
tertentu. Nilai-nilai dan sikap-sikap orang dipengaruhi oleh pandangan-pandangan 
masyarakat tentang nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianggap dapat diterima dan 
tidak dapat diterima. Sebagai contoh, demokrasi adalah suatu nilai yang penting 
dan dapat diterima, tetapi kediktatoran tak dapat diterima. Kewirausahan adalah 
suatu sikap yang dapat diterima, tetapi hanya mengharapkan bantuan tak dapat 
diterima. Orang-orang kuat dan struktur-struktur seperti media atau gereja-gereja 
mempengaruhi apa nilai-nilai yang dapat diterima. Nilai-nilai dan sikap-sikap 
dipromosikan, diajarkan dan diteruskan oleh kedua-duanya, orang-orang dan 
struktur-struktur. 

 
Nilai-nilai dan sikap-sikap dapat mempunyai suatu pengaruh positif atau negatif. 
Sebagai misal, ketika komunitas itu dihargai dan orang-orang mempunyai suatu 
sikap berbagi, maka komunitas diperkuat. Tetapi, jika kekuasaan individual 
dihargai dan orang-orang mempunyai suatu sikap ingat diri, maka orang-orang 
akan didominasi dan ditindas oleh mereka yang memegang kekuasaan. Nilai-nilai 
dan sikap-sikap orang-orang dan struktur-struktur menentukan apa yang orang-
orang dan sturktur-stuktur lakukan dalam suatu situasi tertentu.  
 
Dalam analsis sosial kita melihat nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi 
suatu isu dan siapa yang menjalankannya atau mempromosikan nilai-nilai dan 
sikap-sikap itu. Ketika melakukan analisis sosial kita menjadi sadar akan nilai-nilai 
dan sikap-sikap dalam masyarakat kita sekarang ini dan bagaimana nilai-nilai dan 
sikap-sikap itu mempengaruhi masyarakat. Kita juga menjadi sadar tentang nilai-
nilai dan sikap-sikap kita sendiri. Nilai-nilai dan sikap-sikap kita akan 
mempengaruhi bagaimana kita melihat suatu isu dan bagaimana kita bertindak.  
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ANALISIS NILAI-NILAI DAN SIKAP-SIKAP GONGOLO 
 

1994-1998 1999-2000 2001 Januari-Juni 
2002 

Juli-Desember 
2002 

2003 

 
Rasa keluarga yang 
kuat dan komitmen 

pada nilai-nilai 
keluarga. Kebanyakan 
keluarga sudah hidup 

di Gongolo  
bergenerasi.  

 
Rasa optimis akan 

masa depan 
komunitas dan negara 
sesudah pemilu yang 

demokratis.  
 

Komunitas damai dan 
stabil. Orang-orang 

taat hukum. Tidak ada 
konflik-konlik besar.  

 
Etos kerja yang kuat. 
Kebanyakan orang  

mempunyai pekerjaan 
dan bekerja keras.  

 
Hormat akan budaya 

dan tradisi-tradisi.  
 

 
Pemilik tambang itu rakus dan 
menutup tambang karena tidak 
cukup membawa untung. Rakus 
dan kebutuhan akan keuntungan 

menutup tambang. Pekerjaan 
bukanlah nilai untuk mereka.  

 
Orang-orang mulai cemas akan 
diri mereka sendiri dan keluarga 
mereka. Orang-orang menjadi 
individualistik. Mereka berfokus 

pada  kebutuhan-kebutuhan 
mereka daripada komunitas.  

 
Orang-orang mau bertahan hidup 

dan mendapatkan paket 
pesangon sebaik-baiknya sejauh 
dapat. Jadi, tiap orang untuk diri 

mereka sendiri.  
 

Usaha-usaha kecil harus 
berjuang keras untuk bertahan 

hidup. Ia telah menjadi 
kelangsungan hidup dari yang 
paling kuat. Kompetisi adalah 

nilai mereka.  
 

 
Pengumuman 

Paulsens membuat 
orang berharap akan 

masa depan. Ini 
kemudian terbukti 

adalah harapan yang 
palsu.  

 
Paulsen hanya ingin  

mendapatkan 
perjanjian yang paling 

baik sejauh dapat. 
Mereka ingin 
mendapatkan 

keuntungan dari situasi. 
Mereka tahu bahwa 

negeri ini akan 
melakukan segala-

galanya untuk investasi 
asing. Mereka 
oportunistik.  

 
Beberapa usaha kecil 

menggantungkan 
harapan mereka pada 

Paulsens.  

 
Orang-orang merasa 

putus asa dan 
dikecewakan oleh 

Paulsens dan 
pemerintah.  

 
Pembaharuan minat 
pada lingkungan dan 

tradisi kultural, sekarang 
kedua-duanya diancam.  

 
Rasa dari semangat 

komunitas dan 
kebutuhan untuk bekerja 
sama guna melindungi 
lingkungan dan tradisi-
tradisi kultural mereka.  

 
Percaya pada efektifitas 
forum-forum komunitas.  

 
Percaya bahwa aksi-aksi 
kolektif membawa hasil. 

Perasaan harapan 
bahwa bersama-sama 

mereka bisa.  

 
Rasa optimis akan 

masa depan.  
 

Semua kelompok 
mempunyai harapan-
harapan yang tinggi 

dan yakin bahwa 
mereka akan menang. 

 
Perpecahan dalam 

komunitas: nilai-nilai 
tidak sama.  

 
Kesadaran kultural 
yang lebih besar.  

 
Pemerintah dan 

otoritas-otoritas lokal 
optimis.  
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LATIHAN 4 
Menyelidiki nilai-nilai dan sikap-sikap kita dan masyarakat  
 

 Minta anggota-anggota kelompok untuk memutar ke orang yang dekat dengan 
mereka dan mendiskusikan nilai-nilai dan sikap-sikap yang dominan dan kuat 
dalam masyarakat sekarang ini. 

 Minta tiap pasangan untuk menyampaikan satu nilai atau sikap dominan dalam 
masyarakat sekarang ini. Minta orang untuk tidak mengulangi nilai-nilai dan 
sikap-sikap yang sudah disebutkan. Catatlah nilai-nilai atau sikap-sikap itu 
pada lembaran flap. Pastikan bahwa setiap pasangan telah mensharingkan 
nilai-nilai atau sikap-sikap yang telah mereka kenali.  

 Bacalah daftar dari nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat dan 
mendiskusikannya secara singkat. 

 Minta anggota kelompok untuk secara tenang berpikir tentang nilai-nilai dan 
sikap-sikap pribadi mereka. Nilai apa yang mereka pegang. Apa sikap-sikap 
mereka?  

 
CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Jika mungkin, putarlah musik sementara orang-orang dengan tenang berefleksi tentang 
nilai-nilai dan sikap-sikap mereka. Musik intrumental yang tenang seperti jazz dapat 
diputar. Keheningan yang total dapat membuat orang merasa tak nyaman dan sadar 
diri. Anda mungkin juga meminta pendapat kelompok tentang musik apa yang mereka 
sukai.  
 

 Pasanglah beberapa lembar flap dengan judul “Nilai-nilai dan sikap-sikap kita” 
yang ditulis padanya. Berapa banyak lembar flap yang dibutuhkan tergantung 
dari besarnya kelompok.  

 Berikan tiap orang satu alat tulis dan minta mereka untuk datang dan menulis 
nilai-nilai dan sikap-sikap mereka pada lembaran flap. Jelaskan bahwa mereka 
tidak harus menulis semua nilai-nilai dan sikap-sikap mereka, cukup satu yang 
ingin mereka sharingkan dengan kelompok.  

 Bacalah daftar nilai-nilai dan sikap-sikap kelompok. Perhatikan perbedaan-
perbedaan dan kesamaan-kesamaan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat 
dan nilai-nilai dan sikap-sikap kelompok. Diskusikan secara singkat.  

 
Nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat mempengaruhi cara dalam mana orang-
orang dan sruktur-struktur yang tersangkut dalam isu berperilaku dan berpikir. 
Nilai-nilai dan sikap-sikap kita akan mempengaruhi bagaimana kita melihat suatu 
isu dan orang-orang dan struktur yang tersangkut dalam isu. Untuk memahami 
bagaimana nilai-nilai dan sikap-sikap orang-orang dan struktur mempengaruhi 
suatu isu, kita bertanya:  
 

 Nilai-nilai dan sikap-sikap apa yang mempunyai suatu pengaruh yang besar 
pada isu? Apa nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bagaimana 
orang-orang melihat isu dan berperilaku dalam situasi itu?  

 Yang mana dari nilai-nilai dan sikap-sikap itu yang mempunyai pengaruhi 
positif? 
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 Yang mana dari nilai-nilai dan sikap-sikap itu yang mempunyai pengaruh 
negatif?  



 
CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Jika Anda menggunakan studi kasus Gongolo untuk membantu kelompok memahami 
bagaimana melakukan suatu analisis nilai-nilai dan sikap-sikap, maka sajikan 
analisis nilai-nilai dan perilaku yang sudah dibuat oleh kelompok Gongolo sebelum 
latihan 5. 

 

LATIHAN LIMA  
Analisis nilai-nilai dan sikap-sikap dari isu 
 

 Minta kelompok untuk berpikir tentang nilai-nilai dan sikap-sikap yang 
mempengaruhi dan berdampak pada isu yang mereka analisis. 

 Bagilah peserta ke dalam kelompok-kelompok dan minta tiap kelompok untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

— Apa nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempunyai pengaruh penting pada isu? 
Apa nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bagaimana orang melihat 
suatu isu dan berlaku dalam situasi itu? 

— Yang mana dari nilai-nilai dan sikap-sikap itu mempunyai suatu pengaruh 
positif? 

— Yang mana dari nilai-nilai dan sikap-sikap itu yang mempunyai suatu pengaruh 
yang negatif?  

 

CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Karena orang-orang dalam  kelompok mempunyai nilai-nilai dan sikap-sikap yang 
berbeda, mereka akan melihat nilai-nilai dan sikap-sikap orang lain secara berbeda. 
Karena itulah maka berguna agar pada awalnya memisahkan orang ke dalam 
kelompok-kelompok kecil untuk melakukan analisis nilai-nilai dan sikap-sikap. Ini 
akan menghantar pada suatu diskusi yang lebih menarik dan mempunyai informasi 
yang cukup.  
 

 Kelompok-kelompok melaporkan kembali. Diskusikan ide-ide yang disajikan 
dan sepakat dengan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di 
atas. Tulislah poin-poin utama pada lembaran flap.  

 

4. MENGENALI AKAR MASALAH-MASALAH 
 

Sekarang kita telah menganalisis masa lalu, masa sekarang dan masa depan dari 
suatu isu, orang-orang dan struktur-struktur yang tersangkut  dalam isu, dan nilai-
nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi isu, kita siap untuk mengenali akar 
penyebab-peyebab dari isu. Kita perlu  memperhatikan semua informasi yang 
telah kita kumpulkan tentang mengapa situasi itu ada dan mecari tahu akar 
penyebab-penyebab dari isu.  
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Satu metode sederhana untuk mengenali akar penyebab-penyebab dari suatu isu 
adalah metode Pohon Sebab dan Akibat. Ini adalah suatu metode yang baik sebab 
ia adalah metode yang mudah untuk kelompok gunakan. Untuk menggunakan 
metode ini kita: 

 



 
 Memilih satu isu, sebagai contoh, anak-anak dididik secara tidak semestinya. 
 Tanya mengapa ini terjadi, sebagai contoh, sebab jumlah sekolah-sekolah tidak 

cukup, jumlah guru-guru tidak cukup, guru-guru tidak cukup berkualitas, orang 
tua tidak berminat atau mereka tidak tahu harus melakukan apa, dan anak-
anak tak mau mengikuti pelajaran.   

 Tulislah tiap sebab mengapa isu itu terjadi, di bawah judul “Isu”. Kaitkan 
alasan-alasan mengapa pada masalah-masalah untuk   membentuk satu 
jaringan atau suatu “pohon”.  

 Sekarang ambil tiap alasan dan tanya mengapa ia terjadi, sebagai contoh, 
misalnya terlalu sedikit jumlah sekolah-sekolah sebab pemerintah 
membangunnya sangat sedikit karena mereka tidak mempunyai dana untuk 
membangun lebih banyak sekolah-sekolah. 

 Tetap lanjutkan proses ini sampai Anda tidak melihat lagi alasan-alasan lain. 
Ketika ini terjadi Anda telah menyelesaikan analisis sebab akibat dari masalah-
masalah. Sekarang ada suatu “pohon” yang menunjukkan mengapa isu itu ada. 
Dengan melihat pada “pohon” kita dapat melihat penyebab dari masalah.  
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Pohon Sebab Akibat 

MASALAH 

 

Mengapa 
masalah ini ada?

 
Sebab 1 

 
Sebab 2 

Mengapa ini 
terjadi? 

Mengapa ini 
terjadi?

Sebab 
1.3.

Sebab  
1.2. 

Sebab  
2.1. 

Sebab  
1.1. 

Sebab  
2.2. 

Mengapa 
ini 

terjadi?

Mengapa ini 
terjadi? 

Mengapa 
ini 

terjadi? 

Mengapa ini 
terjadi? 

 

Mengapa 
ini 

terjadi?

 
Sebab 

1

 
Sebab 

1

 
Sebab 

1

 
Sebab 

1

 
Sebab 

1
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ANALISIS AKAR MASALAH GONGOLO 
 

 
KOMUNITAS TERPECAH 

Komunitas terpecah atas perjanjian pemerintah dengan Paulsens 

 

Nilai-nilai komunitas: Pekerjaan-pekerjaan lebih dari tradisi Nilai-nilai komunitas: Tradisi-tradisi lebih dari pekerjaan-pekerjaan 
(Sejumlah orang melihat tradisi lebih penting dari pekerjaan) (Beberapa orang memilih pekerjaan lebih penting dari tradisi)

Sedikit kesempatan 
kerja di Gongolo dan 
orang perlu pekerjaan 

utk kelangsungan hidup 

 
Orang butuh keamanan  

finansial 

Orang mau pastikan 
bahwa mereka bertahan 
hidup tak soal apakah 
mereka individualistik 

Tradisi-tradisi adalah bagian vital dari komunitas kita. 
Kita harus berjuang bersama untuk melindungi tradisi-tradisi tersebut 

 
Tingkatan 

pengangguran tinggi di 
Gongolo 

Keluarga terpecah 
karena orang harus 
pindah ke kota-kota 
besar mencari kerja 

Tradisi adalah bagian dari 
jatidiri kita sebagai manusia. 
Tradisi membantu memberi 

definisi siapa kita di dunia ini.

Tradisi menghubungkan kita 
dengan lingkungan di sekitar 
kita dan membantu kita untuk 

melindungi lingkungan. 

 
Tambang logam 

ditutup 

 
Uang menipis. Paket 
pesangon habis tak 

lama 
Leluhur kita tahu 
bahwa kesehatan 

kita sebagai 
komunitas 

tergantung pada 
kesehatan 

lingkungan kita. 

Leluhur kita tahu 
bahwa kita harus 

melindungi 
lingkungan bagi 

generasi 
mendatang jika 
komunitas kita 

mau hidup terus. 

Tradisi membawa 
dlm dirinya rasa 

hormat dan 
martabat. Kita 
perlu tradisi 

dihormati oleh 
otoritas dan orang-

orang. 

Tradisi membawa 
dalam dirinya 

kekuatan tradisional. 
Kekuatan tradisional 

ini hilang ketika 
tradisi hilang. Pemilik tambang itu 

rakus dan 
mementingkan 

keuntungan daripada 
orang-orang. 
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CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 

Jika Anda menggunakan studi kasus Gongolo untuk membantu kelompok memahami 
bagaimana melakukan suatu analisis penyebab akar masalah, maka sajikan penyebab akar 
masalah yang sudah dibuat oleh kelompok Gongolo sebelum latihan 6.  

 

LATIHAN ENAM 
Analisis akar masalah dari isu menggunakan Pohon Sebab Akibat 

 
 Tulislah pada lembaran flap isu yang kelompok sedang analisis dan tempel pada tembok. 
 Bacalah semuanya bersama kelompok tentang analisis waktu, analisis struktural dan 

analisis nilai-nilai dan sikap-sikap mereka tentang  isu.  
 Mintalah orang-orang untuk berputar ke orang di sampingnya dan mendiskusikannya 

sekitar lima menit tentang alasan utama mengapa mereka pikir isu itu muncul. 
 Minta tiap kelompok untuk menyampaikan ide-ide mereka. Tulislah ide-ide itu pada 

lembaran flap.   
 Diskusikan ide-ide sampai kelompok setuju dengan alasan-alasan utama yang mereka 

pikirkan mengapa isu itu muncul. 
 Bagilah peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil. Minta kelompok untuk mengambil 

satu atau dua dari alasan utama mengapa isu itu muncul (tergantung dari jumlah 
kelompok dan juga jumlah masalah-masalah utama) dan melihat mengapa isu ini 
muncul. Mintalah kelompok untuk tetap bertanya mengapa sampai mereka tidak sanggup 
lagi menemukan alasan-alasan lain mengapa isu itu ada.  

 Mintalah setiap kelompok untuk menulis tiap alasan mengapa isu itu ada pada lembaran 
kertas flap dan lekatkan di dinding di bawah alasan utama yang sedang mereka analisis 
untuk membentuk bagian dari pohoh dari sebab akibat. 

 Periksalah analisis dari tiap kelompok tentang mengapa itu adalah alasan utamanya. 
Diskusikan sampai kelompok merasa puas dengan analisis. Tambahkan kartu-kartu pada 
dinding, pindahkan kartu-kartu dan tambahkan kartu-kartu ketika dibutuhkan.  

 Bacalah lebih dahulu pohon sebab akibat yang kelompok telah kembangkan untuk 
tunjukkan akar  masalah-masalah dari isu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Sesi Tujuh  
REFLEKSI IMAN      

 
 
TUJUAN 
 
Untuk menolong kelompok menemukan apa yang Allah kehendaki dan untuk membantu 
kelompok merefleksikan isu dengan mata iman.  
 
Kehidupan iman Kristiani kita adalah bagian dari dan mempengaruhi setiap langkah dalam 
Lingkaran Pastoral. Sebagai orang-orang kristiani yang setia iman kita adalah bagian dari 
cara hidup kita. Iman kita membimbing kita ketika kita mengenali, meneliti dan menganalisis 
isu-isu sebelum kita merencanakan dan melakukan tindakan. Kita secara tetap merefleksi 
tentang dan dibimbing oleh iman kita. Dalam cara ini, refleksi iman adalah bagian dari setiap 
langkah dalam Lingkaran Pastoral. Kita tidak melupakan tentang iman kita ketika kita 
mengenali, menganalisis isu-isu dan kemudian melakukan refleksi iman. Karena itu, refleksi 
iman dalam tahap ketiga ini adalah suatu usaha yang sangat sadar untuk menemukan 
kehendak Allah yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang dihadapi. 
 
Adalah penting bagi kita untuk mengambil waktu sejenak untuk secara sadar merefleksi 
tentang suatu isu dalam kerangka iman kita sebelum kita memulai merencanakan aksi. 
Ajaran Sosial Gereja mengatakan kepada kita untuk “membaca tanda-tanda zaman”. Dalam 
tahap pertama dan kedua kita membaca tanda-tanda zaman kita. Ketika kita telah 
melakukannya, kita perlu mengambil waktu untuk berefleksi tentang apa yang telah kita 
pelajari dan temukan dalam terang iman kita. Kita perlu melihat apa yang iman kita bawa 
kepada analisis kita. Adakah ia memperdalam pemahaman kita tentang isu. Adakah ia 
membantu kita untuk melihat isu dalam cara yang lain? Adakah ia membantu kita untuk 
melihat aspek lain dari isu? Kita bertanya, “Tuhan, apa yang Engkau katakan tentang situasi 
ini?” “Tuhan, apa yang Engkau kehendaki agar kami lakukan?” 
 
Kita mendengarkan pada apa yang Allah kehendaki agar kita lakukan dalam isu ini. Kita 
memikirkan apa yang Yesus akan lakukan dalam situasi ini. Kita meneliti kedua-duanya 
Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama untuk mendapatkan terang tentang bagaimana 
memecahkan masalah. Apakah di sana ada kejadian atau cerita yang dapat membimbing 
kita untuk menetapkan apa yang harus kita lakukan? Apakah Yesus berhadapan dengan 
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situasi yang serupa dengan itu? Apa tanggapan yang dulu dibuatNya? Apa kiranya yang ia 
inginkan agar kita lakukan? Bagaimana anggota-anggota gereja dalam Kisah Para Rasul 
dan Perjanjian Baru menghadapi isu-isu keadilan sosial?  
 
Dokumen-dokumen Ajaran Sosial Gereja (lihat lampiran) membantu sebagai bimbingan 
lanjutan bagi kita kepada tindakan. Gereja adalah komunitas kita dan ia menyediakan 
bimbingan untuk semua anggotanya. Kita juga dapat melihat bagaimana orang-orang lain 
sebelum kita dalam sejarah menghadapi dan bekerja untuk Keadilan dan Perdamaian. 
Banyak orang sederhana yang beriman, orang-orang saleh dan para kudus yang 
menyiapkan bagi  kita  contoh-contoh tanggapan iman terhadap isu-isu Keadilan dan 
Perdamaian. Kita juga melihat di tempat-tempat lain dalam dunia dan mempelajari 
bagaimana saudara dan saudari kita dalam iman menghadapi situasi.  
 
Refleksi iman mencakup momen-momen doa pribadi dan komunitas di mana kita meminta 
Roh Kudus untuk memberi terang pada pikiran kita dan menunjukkan kepada kita apa yang 
Allah kehendaki agar kita perbuat. Ini adalah suatu momen refleksi diri untuk bertanya 
tentang motif-motif kita sendiri dalam terang iman. Ini adalah suatu momen untuk meneliti 
dan membaca Kitab Suci dalam doa dan memeriksa apa yang pendahulu-pendahulu kita 
dalam iman diinspirasi untuk lakukan dalam hadapan ketidakadilan.  
 
Dimensi komunitas dari disernment membantu kita tetap menyadari bahwa  kitalah  yang 
bekerja sama dengan kehendak Allah, untuk ambil bagian dalam transformasi dari 
kehidupan kita, masyarakat kita dan dunia kita.  
 
CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 
Anda mungkin merasa terbantu untuk merujuk ke Sesi 3 – Spiritualitas Keadilan dan 
Perdamaian dan pada Sesi tentang Ajaran Sosial Gereja dalam Seksi C untuk informasi 
tambahan pada poin ini. Perhatikan juga buku-buku LUMKO dalam seri-seri Penyadaran 
Sosial.  
 
LATIHAN SATU 
Refleksi isu dalam Terang Iman  
 

 Bagilah peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil dan minta setiap kelompok untuk 
mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:  

— Adakah iman kita membawa sesuatu yang ekstra kepada analisis kita tetang isu? Apa? 
— Adakah iman kita memperdalam pemahaman kita tentang isu dalam  suatu cara? 

Bagaimana?  
— Adakah iman kita membantu kita untuk melihat isu dalam cara yang lain? Bagaimana?  
 

 Kelompok-kelompok kecil melaporkan kembali. Diskusikan ide-ide. Catatlah ide-ide 
utama pada lembaran flap.  
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Sesi Delapan  
MERENCANAKAN DAN 

MELAKUKAN AKSI      
 
 
TUJUAN 
 
Untuk menunjukkan kepada para peserta bagaimana merencanakan dan melakukan 
aksi terhadap suatu isu dan untuk memberikan kesempatan pada kelompok 
merencanakan dan melakukan tindakah terhadap suatu isu dalam komunitas mereka 
yang telah mereka kenali.   
 
Tahap Keempat dalam Lingkaran Pastoral adalah merecanakan aksi sosial yang efektif. 
Kita telah mengenali apa yang sedang terjadi dalam komunitas kita, mengapa ini terjadi 
dan apa yang Allah katakan tentangnya. Sekarang kita memahami tentang isu yang kita 
hadapi, melihat akar masalahnya dan mencari ajaran-ajaran Tuhan, kita siap untuk 
bekerja dengan cara yang efektif dan sesuai untuk mengatasi isu ini. Kita siap untuk 
merencanakan dan melakukan tindakan.  
 
Sampai pada poin ini, Anda telah bekerja bersama sebagai suatu kelompok Keadilan 
dan Perdamaian, tetapi belum melibatkan orang-orang lain dalam penelitian dan 
analisis dari isu. Anda mungkin telah menanyakan orang untuk mendapatkan informasi 
selama penelitian, tetapi orang-orang lain sampai pada poin ini belum secara aktif 
terlibat dalam isu. Dalam Tahap Keempat, ini berubah. Komunitas dilibatkan dalam aksi 
sosial Anda jika Anda mau agar aksi itu menjadi efektif. Keterlibatan komunitas adalah 
esensial untuk aksi sosial yang efektif. Jika kita melakukan aksi sosial sendirian sebagai 
suatu Kelompok Keadilan dan Perdamaian, dampak dari aksi mungkin tidak berarti dan 
terbatas. Semakin banyak orang terlibat, dampak dari aksi semakin besar. Satu bagian 
penting dari aksi sosial adalah menyadarkan orang-orang yang dipengaruhi oleh isu 
dan secara aktif melibatkan mereka dalam menghadapi isu. Kelompok-kelompok 
Keadilan dan Perdamaian tidak dipanggil untuk melakukan hal-hal untuk orang-orang 
lain, tetapi untuk memotivasi dan memberdayakan orang untuk melakukan aksi secara 
kolektif.  
 
Langkah pertama untuk melakukan aksi sosial yang efektif adalah mengenali orang-
orang yang Anda butuhkan untuk terlibat. Kita perlu untuk: 



 Mengenali mereka yang akan dilibatkan. Kita perlu untuk melihat tipe-tipe dan 
kelompok-kelompok orang  yang harus dilibatkan dalam aksi sosial dan proses-
proses perubahan sosial.   

 Perhatikan peran-peran yang berbeda yang orang mainkan dalam membawa 
perubahan sosial. Kita perlu tahu siapa yang akan mendukung aksi sosial kita dan 
bekerja bersama kita, dan siapa akan melawan aksi dan bekerja melawan kita.  

 
Suatu metode sederhana untuk mengenali peran dari para pemain yang terlibat dalam 
proses-proses perubahan sosial adalah dengan suatu sarana Analisis Kekuatan  
Lapangan.  Suatu analisis kekuatan lapangan membantu kita untuk mengenali orang-
orang yang akan mendukung dan mereka yang akan melawan suatu aksi sosial. Dalam 
analisis ini kita: 
 

 Buatlah tabel dengan empat kolom. Kolom yang pertama disebut dengan Kekuatan-
kekuatan yang membantu – kekuatan yang akan menolong mencapai tujuan. Kolom 
kedua disebut Situasi Sekarang ini – situasi sebagaimana adanya sekarang ini. 
Kolom ketiga disebut Kekuatan-kekuatan Penghalang – kekutatan yang menghalangi 
aksi kita. Kolom keempat disebut Tujuan – apa sasaran yang mau dicapai melalui 
aksi sosial. 

 Tulis semua orang dan kelompok yang akan mendukung aksi sosial kita. Semua ini 
disebut Kekuatan-kekuatan Penolong. 

 Buatlah sebuah panah sesudah setiap kekuatan penolong. Jika orang atau 
kelompok membantu secara luar biasa, buatlah satu panah yang panjang untuk 
menunjukkan bahwa mereka memberikan banyak pertolongan untuk mencapai 
tujuan. Jika mereka hanya menolong sedikit, buatlah panah yang lebih pendek.  

 Tulislah semua orang atau kelompok-kelompok yang mungkin tidak mendukung aksi 
sosial. Mereka disebut kekuatan-kekuatan penghalang.  

 Buatlah suatu panah sesudah setiap kekuatan penghalang. Jika orang atau 
kelompok menjadi penghalang secara luar biasa, buatlah panah yang lebih panjang 
untuk menunjukkan bahwa mereka mungkin membuat banyak kesulitan dan 
menjadikannya sangat sulit untuk mencapai sasaran. Jika mereka menghalangi kita 
tak seberapa, buatlah satu panah yang lebih pendek.  
 
 
 
 
 

Situasi 
Sekarang 

Kekuatan-
kekuatan 

yang menghalagi
 
 
 
 
 
 
 

Kekuatan-
kekuatan yang 

menolong 

Tujuan 
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ANALISIS KEKUATAN LAPANGAN   
 
Kita dapat bergerak ke tujuan kita entah dengan cara mengembangkan kekuatan-
kekuatan penolong atau dengan cara memperlemah kekuatan-kekuatan penghalang. 
Pada umumnya, adalah lebih baik untuk memulai  bekerja untuk memperlemah atau 
mereduksi kekuatan-kekuatan penghalang. Jika kita mulai dengan cara memperkuat 
dan mengembangkan kekuatan-kekuatan penolong, kita mungkin hanya berakhir 
dengan membuat kekuatan-kekuatan penghalang menjadi semaikin kuat. Orang 
bisanya menjadi sangat menentang jika mereka pikir bahwa mereka dipaksa untuk 
mengubah atau melakuakan sesuatu.  
 
LATIHAN SATU 
Melakukan Analisis Peta Kekuatan  
 

 Buatlah empat kolom-kolom anaisis kekuatan lapangan pada lembaran flap.   
 Dalam kolom “Situasi Sekarang ini” isilah dengan isu yang telah kelompok kenali 

dan mau hadapi.  
 Mintalah kelompok untuk mengindentifikasi tujuan mereka. Apa yang sungguh 

mereka harapkan untuk dicapai dengan aksi sosial mereka. Tulislah nama-nama 
orang, kelompok-kelompok dan struktur-struktur dalam kolom “Kekuatan-kekuatan 
Penolong”. 

 Mintalah kelompok untuk memikirkan setiap orang, kelompok-kelompok dan 
struktur-struktur yang akan mendukung aksi-aksi sosial mereka dan membantu 
mencapai tujuan mereka. Tulislah nama-nama dari orang-orang ini, kelompok-
kelompok dan struktur-struktur dalam kolom “Kekuatan-kekuatan Penolong”. 

 Periksalah tiap orang, kelompok dan struktur yang didaftar dalam “Kekuatan-
kekuatan Penolong” bersama kelompok dan putuskan berapa jauh pertolongan yang 
mereka punyai dan akan mampu berikan. Buatlah sebuah panah untuk 
menunjukkan berapa banyak pertolongan yang tiap pribadi, kelompok atau struktur 
dapat dan akan mau berikan.   

 Minta kelompok untuk memikirkan semua orang, kelompok-kelompok dan struktur-
struktur yang tidak akan mendukung aksi sosial mereka dan akan menghalangi 
mereka mencapai tujuan mereka. Tulislah nama orang-orang itu, kelompok-
kelompok dan struktur-struktur dalam kolom “Kekuatan Penghalang”.  

 Periksalah tiap orang, kelompok dan struktur yang didaftarkan dalam kolom“Faktor 
Penghalang” bersama kelompok dan putuskan berapa banyak kesulitan yang 
mereka punyai dan seberapa kuat mereka akan melawan aksi sosial kelompok. 
Buatlah suatu panah untuk tunjukkan seberapa perlawanan dan oposisi tiap pribadi, 
kelompok dan struktur punyai dan akan lakukan.  

 Bagilah orang-orang ke dalam kelompok-kelompok kecil dan minta tiap kelompok 
untuk mempelajari analisis kekuatan lapangan dan mendiskusikan bagaimana 
kelompok Keadilan dan Perdamaian mereka seharusnya bekerja dengan kekuatan-
kekuatan yang membantu dan menghalangi. Di mana seharusnya mereka mulai? 
Bagaimana mereka dapat mengurangi kekuatan-kekuatan penghalang? Bagimana 
mereka dapat mengembangkan kekuatan-kekuatan penolong.  
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 Kelompok melaporkan kembali. Diskusikan ide-ide dengan kelompok dan sepakati 
tentang rencana awal dari aksi tentang bagaimana mengurangi kekuatan-kekuatan 
penghalang dan mengembangkan kekuatan-kekuatan pendukung.  

 
Ketika kita merencanakan aksi sosial kita tentang suatu isu kita harus mengingat:  
 

 Untuk melibatkan orang sebanyak mungkin dalam aksi sosial kita. Kita akan 
menggerakkan komunitas di sekitar isu. Kita harus bekerja bagaimana untuk 
melakukan ini.  Kita harus menanyakan diri kita sendiri: Apa cara yang paling baik 
dan efektif untuk menggerakkan komunitas dalam isu ini?  

 Anda dapat menduga beberapa perlawanan. Kita janganlah mencari konflik, tetapi 
ketika kita masuk dalam aksi sosial kita dapat menduga adanya perlawanan. Ketika 
dihadapkan dengan perlawanan ini kita haruslah ingat bahwa kita mempunyai 
dukungan dari struktur-struktur Keadilan dan Perdamaian, dan (mudah-mudahan) 
dari uskup kita, imam, dan sesama anggota paroki. Kita juga mempunyai fakta-fakta 
pada sisi kita dan juga infomasi yang kita butuhkan untuk menjawab orang-orang 
yang melawan dengan kita. Inilah mengapa menyelidiki isu sangatlah penting. 
Adalah juga suatu ide yang penting untuk membentuk satu jaringan pendukung. Kita 
membentuk satu jaringan pendukung dengan cara memberi infomasi kepada orang-
orang yang mendukung aksi sosial kita, seperti struktur-struktur Keadilan dan 
Perdamaian, uskup, pastor paroki, dewan pastoral paroki, tentang aksi yang kita 
rencanakan untuk diambil dan minta dukungan mereka ketika kita mendapatkan 
perlawanan. Kita harus bertanya, “bagaimana caranya kita berhadapan dengan 
perlawanan?” 

 Jangan menghindari perlawanan dan situasi-stuasi yang tidak menguntungkan. 
Kadang kala adalah lebih mudah untuk memilih opsi yang lebih aman yang tidak 
akan dilawan dan tidak membuat hidup kita menjadi sulit. Janganlah kita melakukan 
hal ini. Kita harus selalu memilih opsi yang paling efektif dan yang terbaik dalam 
menghadapi isu. Kita harus bertanya, “Apakah kita memilih opsi yang aman?” 

 Menjadi realistik. Kita tidak akan mengatasi isu secara penuh hanya dengan 
melakukan satu aksi sosial. Perubahan sosial perlu waktu dan mengharuskan aksi 
sosial yang tetap dan berkelanjutan. Kita harus membuat rencana kedua-duanya 
jangka panjang dan jangka pendek. Rencana jangka pendek termasuk aksi-aksi 
yang akan kita jalankan dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Rencana 
jangka panjang termasuk yang akan dilakukan dalam dua sampai lima tahun ke 
depan untuk secara penuh mengatasi isu dan membawa perubahan sosial yang 
lestari. Kita juga perlu pastikan bahwa kita tidak melakukannya terlalu banyak atau 
terlalu awal. Kita membuat aksi sosial yang dapat kita fasilitasi dan jalankan. Kita 
harus menjadi realistik dengan aksi sosial yang kita mampu jalankan. Kita perlu 
bertanya, “Apa rencana-rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek kita? 
Adakah kita mampu secara sukses menjalankan rencana-rencana ini?” 

 
Tujuh Langkah dalam merencanakan Aksi Sosial yang Efektif: 
 

1. Diagnosis yang benar 
— Apa isu dan apa penyebab dari isu?  
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2. Sasaran yang jelas 
— Apa yang ingin kita capai dan kapan kita ingin mencapainya? 

3. Mengetahui opsi-opsi 
— Apa cara-cara berbeda yang kita punya untuk mencapai sasaran kita? 

4. Evaluasi opsi-opsi 
— Apa keuntungan dan kerugian dari setiap opsi? 

5. Memutuskan satu Opsi  
— Opsi mana yang kita pilih dan terima? 

6. Rencana Aksi yang jelas 
— Siapa akan melakukan apa, kapan mereka akan melakukannya, di mana 

mereka akan melakukannya, bagaimana caranya mereka melakukannya, dan 
alasan-alasan konkret mengapa mereka perlu melakukannya? 

7. Putuskan kapan untuk mengevaluasi  
— Kapan kita mengevaluasi aksi kita?  

 
CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 
Merencanakan aksi sosial perlu waktu. Kelompok mungkin tidak akan menyelesaikan 
perencanaan dalam satu sesi. Dalam latihan ini Anda dapat membantu mereka untuk 
memulai merencanakan aksi sosial mereka. Makin banyak sesi akan dibutuhkan untuk 
membantu kelompok untuk melengkapi rencana sosial mereka. 
 
LATIHAN DUA 
Memulai merencanakan aksi sosial  
 

 Jelaskan bahwa kelompok telah menghabiskan banyak waktu melakukan Tahap 
Pertama merencanakan aksi sosial yang efektif, yaitu, Diagnosis yang Tepat. 
Baca pekerjaan kelompok yang sudah dihasilkan sampai kini, analisis waktu, 
analisis nilai-nilai dan perilaku, analisis akar penyebab, refleksi iman dan analisis 
kekuatan lapangan.  

 Secara singkat ringkas isu dalam satu kalimat dan akar-akar malasah dari isu. 
Diskusikan.  

 Tahap Kedua dalam merencanakan aksi sosial yang efektif adalah menetapkan 
suatu tujuan yang jelas. 

 Minta orang untuk bicara dengan orang yang paling dekat dengannya selama 
sekitar lima menit dan mendiskusikan tujuan dari aksi sosial kelompok mereka. Apa 
dan kapan mereka ingin untuk mencapainya.  

 Minta setiap pasangan untuk membagikan ide-ide mereka. Catatlah ide-ide dalam 
lembaran flap. 

 Diskusikan ide-ide kelompok sampai ada kesepakatan tentang suatu tujuan yang 
jelas. Tulislah tujuan dari aksi sosial kelompok dalam lembaran flap dan tempatkan 
di tempat di mana setiap orang dapat melihatnya. Jelaskan bahwa kita akan tetap 
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membiarkan tujuan ini tertempel di dinding untuk mengingatkan kita tentang apa 
yang ingin kita capai.  

 Tahap Ketiga dalam merencanakan aksi sosial yang efektif adalah untuk 
mengetahui opsi-opsi. 

 Jelaskan bahwa ada banyak cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh 
kelompok itu. Kita sekarang perlu  melihat cara-cara yang berbeda dimana 
kelompok dapat mencapai tujuan mereka.  

 Bagilah peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil. Mintalah kelompok untuk 
mendiskusikan bagaimana tujuan kelompok dapat dicapai. Setiap kelompok dapat 
memberikan anjuran-anjuran yang berbeda. 

 Kelompok-kelompok melaporkan kembali. Diksusikan ide-ide yang disajikan dan 
sepakati satu daftar pilihan yang mungkin.  

 Tahap Keempat dalam merencanakan aksi sosial yang efektif adalah mengevaluasi 
aksi-aksi. 

 Periksalah setiap pilihan bersama kelompok dan diskusikan keuntungan-keuntungan 
dan kerugian-kerugian dari setiap pilihan. Tulislah keuntungan-keuntungan dan 
kerugian-kerugian pada lembaran flap.  

 Tahap Kelima dalam merencanakan aksi sosial yang efektif adalah memutuskan 
satu pilihan.  

 Tulislah setiap pilihan dengan keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian pada 
dinding. Minta kelompok berjalan keliling dan dengan tenang membaca dan 
merefleksikan setiap pilihan. Minta setiap kelompok untuk berpikir tentang pilihan 
mana yang mereka pikir adalah pilihan yang terbaik dan mengapa?  

 
CATATAN UNTUK FASILITATOR 
 
Jika dapat, putarlah musik sementara orang dengan tenang membaca dan merefleksikan dan 
berpikir tentang pilihan-pilihan yang berbeda. Musik inftrumental seperti jazz yang tenang 
dapat diputar. Musik dapat membantu orang untuk merasa nyaman dan untuk berpikir. 
Keheningan yang total dapat membuat orang merasa tak nyaman dan sadar akan dirinya.  
 

 Undang setiap orang untuk menjelaskan pilihan yang mereka pikir kelompok harus 
pilih dan mengapa? Tulislah ide-ide pokoko pada lembaran flap. 

 Bacalah ide-ide dan ringkas pilihan-pilihan yang sekarang kelompok harus 
pertimbangkan. Diskusikan pemecahan-pemecahan berbeda hingga kelompok 
memutuskan satu pilihan. Ingatkan kelompok agar menjadi realistik.   

 Tahap Keenam dalam merencanakan aksi sosial yang efektif adalah 
mengembangkan satu rencana aksi yang jelas. Jelaskan bahwa ini akan 
memakan waktu dan akan diselesaikan dalam beberapa sessi pertemuan.  

 
CATATAN UNTUK FASILTATOR 
 
Siapkan waktu secukupnya antara sesi tentang perencanaan dan aksi, dan sesi berikutnya 
tentang mengevaluasi aksi untuk kelompok agar menyelesaikan rencana aksi sosial mereka. 
Teruskan untuk menemui kelompok secara tetap untuk membantu mereka mengembangkan 
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suatu aksi yang khusus, konkret dan realistik. Tidak boleh beralih ke sesi 9, mengevaluasi 
aksi, sampai kelompok telah selesai mengembangkan rencana aksi mereka.  
 
Dalam rencana aksi kelompok memutuskan: 
 

 Secara tepat apa yang akan dilakukan dan bagaimana itu dilakukan? 
 Dimana itu akan dilakukan? 
 Siapa yang akan melakukannya? Dan 
 Kapan itu akan dilakukan? 
 Apa sarana-sarana yang dibutuhkan (sebagai contoh, keuangan) 

 
Jalan termuda untuk membantu suatu kelompok untuk mengembangkan suatu rencana 
aksi adalah dengan menggunakan suatu tabel. Menggunakan suatu tabel 
memperlihatkan rencana kelompok dalam suatu bentuk yang gampang dibaca dan 
dimengerti. Orang kurang bingung ketika mereka menggunakan suatu tabel dalam 
merencanakan. Tiap anggota kelompok harus tahu tugasnya. Adalah penting untuk 
ingat bahwa kelompok harus membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang.  
 
 

Apa yang akan 
dilakukan dan 
bagaimana itu 

dilakukan 

Dimana itu akan 
dilakukan 

Siapa yang akan 
melakukannya 

Kapan itu akan 
dilakukan 

Sarana-
sarana 
yang 

dibutuhkan 
1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
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Sesi Sembilan   
MENGEVALUASI AKSI      

 
 
TUJUAN  
 
Untuk menjelaskan bagaimana mengevaluasi setiap aksi yang dilakukan dan untuk 
memberikan kelompok kesempatan untuk mengevaluasi aksi yang telah mereka pilih 
tentang suatu isu dalam komunitas. 
 
Ketika kita mengevaluasi aksi kita, kita melihat pada apa yang telah kita capai dan tidak 
kita capai. Dalam evaluasi kita perhatikan semua sukses dan merayakan semua hal 
yang sudah dicapai. Kemudian kita memperhatikan kegagalan-kegagalan dan 
kesalahan-kesalahan dan hal-hal yang tidak dicapai, sehingga kita dapat belajar untuk 
aksi sosial mendatang. Ketika kita mengevaluasi aksi sosial kita memperhatikan secara 
kritis apa yang sudah kita lakukan. Kita perhatikan apa yang terlah berjalan baik, dan 
apa yang perlu dikembangkan.  
 
Evaluasi bukanlah akhir dari aksi sosial. Ketika kita melakukan evaluasi kita seharusnya 
tidak berpikir bahwa segala sesuatu sekarang sudah lengkap. Evaluasi hanyalah satu 
langkah dalam melanjutkan aksi sosial. Dengan evaluasi kita membangun fondasi untuk 
aksi sosial kita yang akan datang. Sukses yang kita rayakan dan hal-hal yang kita 
pelajari dari kesalahan kita membentuk basis untuk aksi sosial selanjutnya. Evaluasi 
adalah bagian dari Lingkaran Pastoral yang menyiapkan kita dengan pemahaman yang 
lebih mendalam tentang isu-isu dan realitas-realitas dari pekerjaan, sehingga kita lebih 
mampu untuk melanjutkan mengatasi isu yang sama di masa datang atau isu-isu baru 
di masa datang. Mengevaluasi aksi sosial kita sekarang membawa kita ke Lingkaran 
Pastoral yang berikutnya yaitu mengidentifikasi isu-isu, meneliti kembali isu-isu, 
menganalisis isu-isu, merefleksi isu-isu dalam terang iman kita, merencanakan dan 
melakukan aksi dan mengevaluasi aksi sekali lagi.  
 
 
 
 
 
 



LATIHAN KEDUA 
Mengevaluasi Aksi Sosial Kita  
 

 Pisahkan orang-orang ke dalam tiga kelompok. Minta tiap kelompok untuk 
diskusikan beberapa pertanyaan evaluasi. 

 
Mintalah kelompok pertama untuk mendiskusikan: 
— Adakah kita telah memilih isu yang tepat? 
— Adakah kita telah mendapatkan informasi yang benar dan lengkap yang kita 

butuhkan? 
— Adakah kita telah mengerti akar penyebab-penyebab dari isu? 
— Adakah kita telah mengerti isu secara sesuai dari perspektif Kristiani? 
 
Mintalah kelompok kedua untuk mendiskusikan: 
— Adakah kita telah memilih aksi sosial atau strategi yang tepat? 
— Adakah kita telah mencapai tujuan kita? Adakah kita telah memperoleh apa yang 

telah kita tetapkan untuk dilakukan? 
— Bagaimana aksi kita telah mempengaruhi isu yang sedang kita hadapi? 
— Bagaimana aksi kita telah mempengaruhi komunitas?  
 
Mintalah kelompok ketiga untuk mendiskusikan: 
— Apa pencapaian-pencapaian kita? Apa yang telah kita lakukan dengan baik? Apa 

yang telah menjadi kekuatan-kekuatan kita?  
— Apa kegagalan dan kesalahan yang telah kita buat? Apa yang dapat kita 

kembangkan? Apa yang telah menjadi kelemahan-kelemahan kita? 
— Bagaimana aksi kita telah mempengaruhi kelompok Keadilan dan Perdamaian kita?  
 

 Kelompok melaporkan kembali. Diskusikan ide-ide yang disajikan dan sampailah 
pada kesepakatan tentang setiap pertanyaan evaluasi.  
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Bagian – C  
Lampiran  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran Satu    
AJARAN SOSIAL GEREJA KATOLIK 

 
 

ereja Katolik telah selalu mengakui, mengulas tentang dan menanggapi isu-isu 
keadilan dan ketidakadilan di dalam dunia. Sebagai orang-orang Kristen kita 
menanggapi ketidakadilan yang kita lihat di sekitar kita dan secara aktif 

berkerja untuk Keadilan dan Perdamaian. Ajaran sosial Gereja menyiapkan kita dengan 
pegangan-pegangan untuk bekerja bagi Keadilan dan Perdamaian.  

G 
 
Ajaran Sosial Gereja tidak hanya terdiri dari satu dokumen tunggal yang menyiapkan 
kita dengan suatu model yang jelas untuk menanggapi dunia di sekitar kita. Itu adalah 
suatu kumpulan dokumen yang ditulis oleh para paus, bapa-bapa konsili, uskup-uskup, 
konferensi nasional para uskup dan komisi-komisi khusus. Dokumen-dokumen itu 
menantang kita untuk melihat masyarakat dan dunia dalam suatu cara baru dan 
mempertanyakan hal-hal yang kita anggap biasa dan terima, sebab “memang 
keadaannya demikian”. Daripada hanya menerima dunia sebagaimana kita alami, kita 
harus menganalisis dunia kita dan komunitas kita menggunakan Ajaran Gereja. 
Kemudian kita akan mampu untuk beraksi secara tepat dan secara bertanggungjawab 
sebagai orang-orang Kristen. Ajaran Sosial Gereja menyiapkan kita dengan petunjuk-
petunjuk untuk merencanakan aksi yang seharusnya kita sebagai orang Kristen lakukan 
sebagai tanggapan terhadap isu-isu dan masalah-masalah di sekitar kita.  
 
Satu  dari dokumen-dokumen ajaran sosial Gereja, A Call to Action (Suatu Panggilan 
untuk Bertindak) oleh Paulus VI menulis bahwa tanggung jawab komunitas Kristiani 
adalah untuk: 

 Menjadi sadar akan tanda-tanda zaman dan perubahan-perubahan utama yang 
terjadi di dunia di sekitarnya.  

 Menganalisis situasi di negara dan komunitas seseorang sendiri. 
 Menggunakan Injil dan Ajaran Sosial Gereja untuk membimbing analisis ini.  
 Memutuskan tentang apa yang ia akan dan dapat lakukan tentang  situasi ini; dan 

akhirnya,  
 Menjalankan rencana-rencana dan mewujudnyatakan ide-ide ke dalam aksi-aksi.  
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Ajaran Sosial Gereja didasarkan pada contoh Yesus yang kita baca dalam Injil. Ajaran 
Sosial Gereja ada untuk mendukung dan membebaskan orang-orang kedua-duanya 
secara spiritual dan di dalam dunia ketika mereka menjalani kehidupan harian mereka. 
Ia berhubungan dengan semua aspek dari kehidupan kita – kehidupan ekonomis, 
politis, sosial, gender, lingkungan, dan kultural. Karena kondisi-kondisi dalam dunia 
berubah, maka ajaran-ajaran sosial yang berbeda dibutuhkan untuk membimbing kita 
dan menolong kita memberi tanggapan yang tepat terhadap perubahan-perubahan itu. 
Ajaran-ajaran itu ditulis sebagai tanggapan terhadap apa yang sedang terjadi dalam 
dunia. Ajaran-ajaran Sosial Gereja sekarang ini berhubungan dengan topik-topik seperti 
hak-hak asasi manusia, politik dan demokrasi, keadilan ekonomis, perkawinan dan 
keluarga, pendidikan, perdamaian, pelucutan senjata, hubungan antar bangsa, leissure 
dan kepemilikan pribadi, dll.  
 
Walaupun Ajaran Sosial gereja terdiri dari sejumlah dokumen yang berbeda yang ditulis 
tentang pokok-pokok tertentu sebagai tanggapan terhadap apa yang sedang terjadi di 
dalam dunia, semua dokumen berbagi, dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama. 
Beberapa tema kunci dari ajaran sosial gereja kita didaftarkan dan dilukiskan secara 
singkat di bawah ini. 
 
1891 KEADAAN PARA PEKERJA 
Paus Leo XIII, Rerum Novarum (Hal-hal Baru) 
 
— Menegaskan hak untuk bekerja. 
— Seruan untuk upah yang adil dan kondisi-kondisi pekerjaan yang layak. 
— Melukiskan tanggung jawab kedua-duanya modal dan tenaga kerja. 
— Mempromosikan hak para pekerja untuk membentuk serikat-serikat buruh dan 

perundingan. 
— Menyalahkan sosialime yang ateistik. 
 
1931 REKONSTRUKSI ORDE SOSIAL  
Paus Pius XI, Quadragesimo Anno (Ke – Empat Puluh Tahun)  
 
— Mengutuk bagaimana kekuasaan dan kekayaan terus-menerus berada di tangan 

sejumlah kecil orang. 
— Berargumentasi bahwa konsentrasi kekuasaan ekonomis dan kerakusan 

menyebabkan penderitaan yang tak terkatakan dari orang-orang miskin. 
— Seruan untuk suatu distribusi yang merata dari sumber-sumber daya dan kekayaan. 
— Seruan untuk merubah struktur-struktur sosial dan ekonomi. 
— Menguatkan hak kepemilikan pribadi, tetapi bukan sebagai suatu yang absolut. 
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1961 TENTANG ORANG KRISTEN DAN KEMAJUAN SOSIAL  
Paus John XXIII, Mater et Magistra (Ibu dan Guru) 
 
— Menyesalkan melebarnya kesenjangan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin. 
— Mengadvokasi bantuan untuk negara-negara yang kurang berkembang. 
— Mempertanyakan moralitas dari perlombaan senjata. 
— Meneguhkan hak-hak para pekerja untuk berbagi kepemilikan, keuntungan dan 

manajemen.  
— Seruan kepada orang-orang Katolik untuk menantang ketidaksetaraan global dan 

struktur-struktur ekonomi yang tidak adil. 
 
1963 KEPADA SEMUA ORANG YANG BERKEHENDAK BAIK 
Paus John XIII, Pacem in Terris (Perdamaian Dunia) 
 
— Menegaskan bahwa hak-hak asasi manusia adalah dasar dari perdamaian. 
— Langkah-langkah ke arah pelucutuan senjata harus dilakukan dan suatu otoritas 

dunia diciptakan untuk membantu bangsa-bangsa bekerja untuk perdamaian. 
— Mengakui bahwa semua bangsa mempunyai martabat yang sama dan hak untuk 

pengembangan diri. 
— Seruan bagi pendekatan humanitarian kepada persoalan pengungsian. 
— Seruan bagi integrasi iman dan aksi. 
 
1965 GEREJA DALAM DUNIA MODERN 
Vatikan II, Gaudium et Spes (Kegembiraan dan Harapan) 
 
— Menegaskan bahwa bumi milik semua dan Allah maksudkan agar semua orang 

untuk berbagi bumi ini. 
— Menyesali berkembangnya kemiskinan dunia dan ancaman perang nuklir. 
— Menyatakan bahwa perdamaian hanya dapat dilestarikan dengan bekerja  untuk 

keadilan. 
— Menantang orang-orang Kristen untuk bertanggungjawab terhadap apa yang terjadi 

dalam dunia. 
— Mengidentifisir ketidakadilan ekonomis sebagai suatu penyebab dari perang.  
 
1967 MASALAH SOSIAL TERBESAR 
Paus Paulus VI, Populorum Progressi (Pembangunan Bangsa-Bangsa) 
 
— Menarik hubungan antara pembangunan dan perdamaian. 
— Meneguhkan hak bangsa-bangsa miskin untuk pembangunan manusia yang penuh. 
— Meneguhkan kesalingtergantungan dunia sebagai suatu desa global.  
— Mewartakan bahwa perdamaian bukanlah sekedar tiadanya perang, tetapi lebih 

merupakan pencaharian akan suatu orde yang adil dalam dunia.  
— Menolak struktur-struktur ekonomis yang mempromosikan ketidaksetaraan.  
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— Seruan kepada multinasional-multinasional untuk menjadi agen-agen keadilan 
sosial.  

— Advokasi suatu penerimaan bagi para pekerja yang datang dari negara-negara 
miskin.  

 
1971 SUATU PANGGILAN UNTUK BERAKSI  
Paus Paulus VI, Octogesima Adveniens (Ulang Tahun ke-Delapan Puluh)  
 
— Seruan untuk aksi politis demi keadilan ekonomis. 
— Seruan kepada individu-individu Kristen dan gereja-gereja lokal untuk menanggapi 

situasi-situasi yang tidak adil. 
— Seruan agar menggunakan analisis keadilan sosial untuk menemukan akar 

penyebab-penyebab dari ketidakadilan-ketidakadilan.  
 
1971 KEADILAN DALAM DUNIA  
Sinode Uskup-usup Convenientes ex Universo (Berhimpun dari Seluruh Dunia) 
 
— Menekankan aksi-aksi atas nama keadilan sebagai suatu dimensi konstitutif dari 

perwartaan Injil.  
— Orang-orang Katolik ditantang untuk menghadapi dosa sosial struktural.  
— Menegaskan bahwa semua bangsa mempunyai suatu hak untuk pengembangan diri 

dan pertahanan diri dalam urusan-urusan ekonomis.  
— Mendukung Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia PBB 
— Seruan untuk mundur dari perlombaan senjata.  
— Menantang gereja untuk mewujudnyatakan keadilan yang ia wartakan.  
 
 
1975 EVANGELISASI DI DUNIA MODEREN  
Paus Paulus VI, Evangelii Nuntiandi (Mewartakan Injil)  
 
— Seruan “evangelisasi” mentransformasi semua aspek kehidupan. 
— Mewartakan Injil sebagai pembebasan dari penindasan 
— Mengadvokasikan bahwa Gereja semestinya terlibat dalam pembebasan. 
— Membuat kaitan antara keadilan sosial dan dan iman.  
— Mempromosikan pembentukan komunitas-komunitas kecil Kristen.  
 
1979 MISI GEREJA DAN TUJUAN MANUSIA  
Paus Yohanes Paulus II, Redemptor Hominis (Penebus Umat Manusia)  
 
— Struktur-struktur politik dan ekonomi dewasa ini tidak cukup untuk menyembuhkan  
— Mengakui hak-hak asasi manusia sebagai prinsip dasariah  untuk transformasi 

politis, ekonomis dan sosial.  
— Mempromosikan penanaman modal untuk kelanjutan dan kehidupan  manusia 

ketimbang alat-alat perang.  
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— Mengutuk ekspolitasi sumber-sumber daya dunia.  

aus Yohanes Paulus II, Laborem Excercens (Dengan Bekerja) 

— an 
rang yang menjalankannya.  

ian.  
— kerja untuk membentuk serikat-serikat buruh dan 

 Meminta agar martabat para pekerja migran dihormati.  

aus Yohanes Paulus II, Solicitudo Rei Socialis (Keprihatinan Sosial)  

— i “struktur-struktur dosa” yang menghalangi pembangunan bangsa-bangsa 

— ikan 

— ntuk senjata sebaliknya 

—

 Mempromosikan pemeliharaan bumi dan keprihatinan-keprihatinan ekologis.  

 
aus Yohanes Paulus II, Centesimus Annus (Ulang Tahun ke – 100) 

mosikan pekerjaan yang penuh 

  bangsa-bangsa kaya agar tidak memboroskan sumber-sumber daya 
yang langka.  

 
1981 TENTANG PEKERJAAN MANUSIA  
P
 

Dasar untuk menentukan nilai dari kerja manusia bukan pada jenis dari pekerja
yang sudah dan sedang dijalankan tetapi pada o

— Manusia adalah lebih penting dari keuntungan.  
— Kondisi-kondisi kerja yang eksploitatitf itu imoral. 
— Menegaskan martabat dari kerja didasarkan pada martabat pekerja.  
— Menghubungkan perjuangan untuk keadilan dengan pencaharian akan perdama

Menegaskan hak-hak para pe
perundingan secara kolektif.  

—
 
1987 PEMBANGUNGAN MANUSIA YANG SEJATI  
P
 

Menama
miskin.  

— Seruan bagi “suatu opsi bagi orang miskin” oleh negara-negara makmur. 
Menegaskan bahwa kedua-duanya Marxisme dan Kapitalisme telah member
kontribusi pada kondisi-kondisi penindasan dan ketidakadilan dalam dunia.  
Meminta agar sumber-sumber daya yang digunakan u
digunakan untuk menghapus kemalangan manusia.  
Seruan untuk reformas i perdagangan dunia dan sistem-sistem keuangan untuk 
menjadi lebih setara.  

—
 
 
1991 KE ARAH “HAL-HAL BARU” DARI SEKARANG INI 
P
 
— Meneguhkan kembali prinsip-prinsip dari Rerum Novarum (1891).  
— Menyesali kegagalan dari kedua-duanya ekonomi pasar dan sosialis.  
— Seruan untuk pengurangan atau penghapusan utang di negara-negara miskin.  

Seruan untuk pemben— tukan kebijakan demi mempro
dan keamanan keja.  

— Menegaskan kebutuhan akan kontrol persenjataan. 
Seruan kepada—
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1994 TAHUN YUBILEUM 2000  

ertio Millenio Adveniente (Pendekatan-pendekatan Milenium Ketiga)  

— k adil dari sumber-sumber daya yang menyebabkan 

njata.  

 struktural”.  
— Menolak legislasi euthanasia dan bunuh diri yang dibantu. 

Paus Yohanes Paulus II,  
T
 
— Menegaskan nilai suci kehidupan manusia.  

Mengutuk distribusi yang tida
kelaparan dan kurang gizi.  

— Menyesalkan perusakan ekologis dan perdagangan se
— Mengutuk perdagangan internasional obat terlarang.  
— Mengutuk pengguguran, yang mana ia sebut sebagai “dosa
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