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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Peran German-Polish Textbook Commission bisa diidentifikasi dalam 

komponen Truth karena Komisi berawal dari grassroots initiative yang 

dilatarbelakangi tidak seimbangnya pendidikan sejarah dan pengetahuan geografi 

serta buruknya persepsi masyarakat akibat perbedaan intepretasi. Dalam hal 

acknowledgment, pengakuan terhadap pihak lain diperlihatkan kepada publik oleh 

pemerintah Jerman dan Polandia. German-Polish Textbook Commission menjadi 

salah satu organisasi yang berkomitmen dalam menghadapi masa lalu. Aktivitas-

aktivitas yang dilakukan mendorong pengakuan masalah sejarah dan geografi. 

Melalui Rekomendasi tahun 1976, Komisi memberikan usulan dalam penulisan 

buku dan sejarah kedua negara. 

Komisi mendorong kedua pihak terutama pihak Jerman untuk mengakui 

kejahatan masa lalu seperti pembagian Polandia oleh Prussia, penindasan terhadap 

Polandia pada masa Bismarck dan Hitler. Sedangkan terkait dengan identitas, 

pengakuan juga meliputi perlakuan terhadap bangsa Polandia dan kemudian 

mengakui Polandia sebagai pihak yang paling dirugikan selama masa pendudukan 

Nazi. Upaya pengakuan politik dan legitimasi yang didorong Komisi pada publik 

lebih kepada meneruskan upaya yang telah dilakukan oleh aktor negara. 

Pengakuan politik meliputi upaya normalisasi hubungan bilateral dan untuk 

legitimasi dengan mengakui garis Oder-Neisse sebagai perbatasan Jerman-
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Polandia. Dengan adanya berbagai pengakuan menunjukkan bahwa hubungan 

Jerman dan Polandia telah membaik. 

Dalam hal dialog masalah sejarah dan geografi yang dilakukan Komisi 

membutuhkan keterbukaan pada topik-topik yang sensitif. Berbagai topik 

didiskusikan dengan memberikan ruang tanggapan misalkan topik sekitar Perang 

Dunia II, Holocaust, bias nasional hingga kompleksitas expulsion yang masih 

banyak diperdebatkan hingga saat ini. Masyarakat Jerman dan Polandia memiliki 

standar perspektif yang berbeda termasuk sejarawan profesional tidak bebas dari 

bias dalam membahas topik yang kontroversial. German-Polish Textbook 

Commission menjadi saluran komunikasi berbagai pihak dari kedua negara untuk 

mencapai intepretasi bersama secara obyektif. Kerjasama ini tidak berarti untuk 

menghilangkan perbedaan pandangan tetapi justru mendorong perdebatan terbuka 

sehingga tidak lagi menjadi sumber konflik dengan pihak yang lain. 

Berkaitan dengan revelation, pada masa periode paska perang pemerintah 

Jerman dan Polandia sama-sama mempresentasikan narasi pada publik bahwa 

pihaknya sendiri sebagai pihak yang benar. German-Polish Textbook Commission 

membantu membuka pengetahuan yang sebelumnya disembunyikan atau kurang 

diketahui oleh kedua pihak. Melalui penelitian yang dilakukan, pembatasan dan 

informasi yang diagendakan melalui buku-buku yang berkembang dalam 

masyarakat merupakan upaya menjustifikasi pandangan sejarah oleh rezim yang 

berkuasa. Selain itu, melalui konferensi Komisi mendiskusikan secara luas topik 

terkait pengusiran masyarakat Jerman yang pada masa sebelumnya hingga tahun 

1989 tidak bisa sepenuhnya terbuka dibahas. Oleh karena itu, Komisi juga 
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mengungkapkan pandangan baru kemungkinan bahwa masyarakat Jerman juga 

merupakan korban. Walaupun tetap mendorong pengakuan bahwa Nazi sebagai 

pelaku selama Perang Dunia II, Komisi juga memberikan pengetahuan untuk tidak 

memberikan generalisasi bahwa keseluruhan Jerman sebagai pelaku. 

Dalam clarify, German-Polish Textbook Commission membantu pelurusan 

narasi atau pengetahuan yang sebelumnya menjadi masalah dalam hubungan 

Jerman dan Polandia. Pelurusan yang dilakukan meliputi perbaikan penggambaran 

negatif yang sebelumnya terbentuk pada masa konflik seperti masyarakat Polandia 

yang inferior atau perlakuan terhadap minoritas Jerman di Polandia. Melalui 

berbagai aktivitas yang dilakukan, Komisi juga memberikan penjelasan lebih 

detail pada topik tertentu seperti peran perempuan, etnis Yahudi hingga pelurusan 

istilah yang berkembang akibat perang. Pada proyek yang resmi seperti joint 

textbook. Komisi membantu untuk mevisi buku yang bertujuan mengoreksi 

intepretasi dari buku yang digunakan dalam pendidikan. German-Polish Textbook 

Commission juga mengklarifikasi topik geografis yang menunjukkan bahwa 

cultural landscapes memiliki peran besar dalam dinamika hubungan Jerman dan 

Polandia 

Secara umum German-Polish Textbook Commission memiliki beberapa 

kontribusi sebagai berikut. Pertama, German-Polish Textbook Commission 

mendorong perdebatan publik (politik) terkait topik sejarah dan geografi. Komisi 

tidak hanya menawarkan forum untuk pertemuan reguler ahli sejarah dan geografi 

Jerman dan Polandia tetapi juga menarik perhatian publik melalui aktivitas yang 

dilakukan. Dalam konteks hubungan Jerman dan Polandia, hasil kerja Komisi 
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berkontribusi membuat perdebatan yang lebih sensitif terhadap gagasan tentang 

perspektif pihak lain. Khususnya Perang Dingin, Komisi berkontribusi pada 

rekonsiliasi melalui rekomendasi-rekomendasi yang didiskusikan oleh masyarakat 

luas tentang kesadaran beban sejarah dan konflik serta intepretasi dari pihak 

sendiri dan pihak lain. Diskusi publik pada peristiwa masa lalu dan upaya 

normalisasi hubungan Jerman dan Polandia mengungkap pandangan lama Jerman 

sebagai korban dan justru meningkatkan kesadaran nasional peran Jerman dalam 

sisi sebagai pelaku. 

Kedua, dalam aspek pendidikan, German-Polish Textbook Commission 

mendukung revisi pengetahuan sejarah dan geografi yang disepakati oleh kedua 

negara dan menjadi contoh bagi kawasan lain. Kontribusi Komisi adalah pada 

aspek transformasi dari kerjasama penulisan sejarah dengan menekankan 

pengembangan kemampuan berpikir terkait historis dan memori sehingga dapat 

menghasilkan material untuk buku atau bahan tambahan. Komisi membantu 

mendorong proses rekonsiliasi kedua negara dengan mentransformasi konflik 

melalui transformasi pengetahuan sejarah bisa dilihat dari adanya perubahan 

dalam buku dan kurikulum pendidikan. 

Ketiga, adanya kemungkinan peran German-Polish Textbook Commission 

dalam perkembangan opini masyarakat Jerman dan Polandia. Komisi melakukan 

berbagai upaya penyelesaian masalah sejarah dan geografi dalam hubungan 

konfrontasi Jerman dan Polandia. Memang penulis memiliki keterbatasan dalam 

memberikan bukti bahwa Komisi juga memiliki pengaruh dalam perkembangan 

opini masyarakat Jerman dan Polandia.  Tetapi membaiknya opini masyarakat 
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Jerman dan Polandia tidak terlepas dari kesadaran publik dan perubahan dalam 

menanggapi masalah sejarah dan geografi. Survei opini publik menjadi salah satu 

pengukuran yang mewakili pendapat masyarakat secara langsung. Walaupun 

kredibilitas survei juga bergantung pada metodologi yang digunakan dan lembaga 

pelaksana survei. 

 

6.2 Saran 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesan 

penelitian yang baik. Untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema dan 

konsep serupa dengan penelitian ini, maka penulis menyarankan kepada peneliti 

selanjutnya untuk lebih memperhatikan pemilihan kasus dan rentang waktu 

penelitian termasuk terjadinya konflik sampai pembatasan waktu rekonsiliasi. Hal 

ini dikarenakan menurut penulis penelitian ini memiliki cakupan yang luas dan 

kurang memiliki analisis komponen truth yang mendalam pada aktivitas-aktivitas 

aktor rekonsiliasi. Selain itu, karena penelitian ini mendeskripsikan peran suatu 

aktor dalam proses rekonsiliasi sehingga untuk penelitian selanjutnya, penulis 

sarankan untuk mengumpulkan data dan identifikasi awal yang lebih rinci untuk 

menentukan komponen rekonsiliasi menurut Lederach mana yang paling tepat 

sehingga pembahasan tidak terlalu panjang dan terkesan memaksakan. 

 

 




