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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Dalam Bab V ini penulis membahas studi kasus dengan aktivitas German-

Polish Textbook Commission sebagai aktor rekonsiliasi dalam proses rekonsiliasi 

Jerman dan Polandia menurut komponen rekonsiliasi. Kemudian pada 

pembahasan selanjutnya dibahas peran German-Polish Textbook Commission 

dalam proses rekonsiliasi Jerman dan Polandia.  

5.1 Aktivitas German-Polish Textbook Commission dalam Proses 

Rekonsiliasi Jerman – Polandia berdasarkan Komponen Rekonsiliasi 

Berdasarkan tujuan pembentukan German-Polish Textbook Commission 

dan justifikasi pengeliminasian, maka dalam pembahasan ini penulis hanya akan 

fokus pada satu komponen rekonsiliasi Lederach yaitu Truth. Lederach menyebut 

bahwa komponen rekonsiliasi truth terdiri atas acknowledgment, transparency, 

revelation, dan clarify yang akan dibahas berdasarkan studi kasus sebagai berikut. 

5.1.1 Acknowledgment 

Rekonsiliasi membutuhkan pengakuan dan penyesalan dari pihak pelaku 

kejahatan. Dalam hal ini, pelaku kejahatan juga mengakui penderitaan yang 

dialami korban atas tindakan yang dilakukan. Acknowledgment bisa dilihat pada 

momen berlututnya Kanselir Federal Jerman Willy Brandt di Monument Ghetto 

Heroes selama kunjungan ke Warsaw tahun 1970. Kemudian melalui Normalisasi 

Hubungan Desember 1970, Jerman (Barat) mengakui Polandia sebagai korban 

pertama dari Perang Dunia II dan mengenali Oder-Neisse sebagai batas barat 
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Polandia secara de facto.
287

 Kesepakatan ini juga mencakup komitmen Polandia 

terkait minoritas Jerman di Polandia. 

Normalisasi yang sebelumnya disepakati pada tahun 1970 dikembangkan 

dengan pendirian hubungan diplomatik pada tahun 1972.
288

 Sedangkan pada 

kesepakatan perbatasan 14 November 1990, kedua negara mengakui penderitaan 

yang dialami masyarakat Jerman dan Polandia sebagai akibat dari pengusiran dan 

perpindahan tempat tinggal.
289

 Pada perjanjian persahabatan tahun 1991, kedua 

negara juga mengakui etnis minoritas Jerman di Polandia dan etnis minoritas 

Polandia di Jerman. Pengakuan yang dilakukan dalam level negara ini bersifat 

diplomatik dan resmi yang mengikat kedua negara. Jika pengakuan secara politik 

bersifat lebih formal, aktor non pemerintah mendorong pengakuan historis 

berkembang dalam masyarakat. Fokusnya untuk menggantikan pengetahuan dan 

persepsi pada periode paska perang melalui dialog dan komunikasi aktif.  

Dalam aktivitas German-Polish Textbook Commission terdapat pengakuan 

masa lalu dan memori kolektif pihak lain. Aktivitas Komisi yang paling 

berdampak dalam pengakuan adalah publikasi Recommendations on History and 

Geography Textbooks (Rekomendasi) pada April 1976 yang merupakan usulan 

penyeragaman untuk penulis buku dan peneliti sejarah kedua negara. 

Rekomendasi mencakup 26 topik berkisar dari Teutonic Knights pada sejarah 

kuno, tiga pembagian Polandia pada abad 18 dan perjuangan Polandia untuk 

merdeka, pendudukan Nazi dan gerakan perlawanan Polandia, dan kejadian 

kontemporer seperti perubahan wilayah paska perang dunia, dan migrasi etnis 
                                                           
287
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288
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289
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Jerman.
290

 Dasar dari Rekomendasi adalah mengakui kesalahan masa lalu Jerman 

dan batas Oder-Neisse. 

Rekomendasi ini memiliki ketentuan-ketentuan yang menekankan 

pengakuan sejarah masa lalu. Pada ketentuan 9 menyatakan bahwa keikutsertaan 

Prussia dalam pembagian Polandia merupakan konsekuensi dari kekuasaan 

Frederick II.
291

 Dalam Ketentuan 13 dari Rekomendasi memasukkan kebijakan 

penindasan Bismarck terhadap Polandia yang mencakup penghapusan kelas 

Polandia dan deportasi warga tanpa kewarganegaraan Prussia.
292

 Ketentuan 19 

mengakui agresi Nazi dan Ketentuan 20 tindakan penindasan dan kekuasaan 

kolonial di Polandia. Sedangkan menurut Ketentuan 24, politik Hitler dianggap 

membawa kerusakan yang lebih parah di Polandia dibandingkan negara-negara 

yang diduduki lainnya. 

After the failure of making Poland a satellite state, Hitler 

decided to wage a war against Poland to resolve the issue in 

1939. The Danzig problem was just an excuse to him. In this 

situation, Poland had to give up its independence or defend 

itself. [19th] In the case of the Second World War, one should 

adequately describe the Nazi‟s occupation policy and its results 

imposed on the Polish people. And it must be clearly shown that 

Hitler‟s ultimate goal was not so much the dissolution of the 

Polish state as the removal of Polish intellectuals and culture, 

the suppression of the Polish people, and the colonial rule over 

Poland. [20th] The Nazi‟s violent rule over Poland served as a 

long burden in German Polish relations. Due to Hitler‟s 

                                                           
290

 Yangmo Ku, (2010), op.cit, Hal 81. 
291

 Yangmo Ku, Dealing with Historical Issues in Japan and Germany: Ruling Coalitions, 
Transnational Activism, and Conservative Reaction. (Dissertation). George Washington University: 
2010. Hal 206. 
292
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oppression politics, Poland underwent far more serious 

sacrifice than other occupied countries [24th].
293

 

Ketentuan 21 dan 26 juga memperlihatkan bahwa Jerman dan Polandia mencapai 

persetujuan yang sama-sama dapat diterima terkait batas Oder-Neisse dengan 

kedudukan yang sama.
294

  

Pada ketentuan 26 Rekomendasi menyebutkan normalisasi hubungan 

bilateral. 

From the February of 1970, systematic negotiations began due 

to Poland‟s proposal in May 1969. As a result, the Warsaw 

Treaty was concluded between the People‟s Republic of Poland 

and the Federal Republic of Germany on December 7, 1972. 

During the process, the two states recognized the previous 

borderline settled in the Potsdam Agreement as the Polish 

western border. With the unconditional respect of territorial 

perfection, both nations confirmed that the current borderline 

would not be intruded now and in the future. They declared that 

they would never lay claim to each other‟s territory. The 

Warsaw Treaty laid groundwork for fundamentally normalizing 

and improving the German-Polish relationship
295

 

Tabel 4. Upaya Pengakuan yang Didorong oleh German-Polish Textbook 

Commission 

Periode Ketentuan Pengakuan 

Pendudukan 

Polandia 

- Pembagian Polandia oleh Prussia sebagai hasil dari 

kekuasaan Frederich II 

- Kebijakan penindasan Bismarck terhadap Polandia seperti 

penghapusan kelas dan deportasi warga negara non Prussia 

Perang - Pengakuan agresi Nazi dan penindasan pada Polandia 

- Dampak kebijakan Hitler di Polandia lebih parah 

                                                           
293
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Dunia II dibandingkan dengan negara lain 

Paska Perang 

Dunia II 

- Pengakuan batas wilayah Oder-Neisse 

- Normalisasi hubungan bilateral 

Sumber: Hasil olahan penulis 

Rekomendasi tahun 1976 ini merupakan hasil kerja German-Polish 

Textbook Commission yang digunakan sebagai dasar bagi aktivitas lain dalam 

upaya mengatasi masalah sejarah dan geografi kedua negara. Kontribusi aktivitas 

Komisi untuk mempromosikan pengakuan mendapatkan berbagai tanggapan 

secara politik. Di Polandia, Rekomendasi hanya beredar beberapa ribu dan tidak 

ada diskusi yang hidup atau kritik konten Rekomendasi karena masyarakat sipil 

Polandia tidak dinamis di bawah diktator komunis.
296

 Perhatian utama masyarakat 

Polandia terbatas hingga ketika Jerman Barat menyatukan Rekomendasi dalam 

buku sekolah dan kelasnya.
297

  

Di Jerman, Rekomendasi memunculkan kontroversi dan perdebatan pada 

konten Rekomendasi dan implementasinya di antaranya oleh German Bundestag, 

politisi tingkat atas, League of History Teachers, Education Labor Union, Society 

of Textbook Publications, dan Association of Expellees.
298

 Sebagaimana Jorg 

Hoensch catat anggota dari media masa, termasuk penyiaran, koran lokal atau 

nasional, dan majalah juga meliput aktivitas Komisi, konten Rekomendasi, dan 

sengketa serius sekitar isu.
299

 Dalam arena akademik, berbagai disertasi 
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mempermasalahkan konsep pendidikan dalam Rekomendasi dengan menyediakan 

latar belakang sejarah dalam kinerja Komisi. 

Rekomendasi ini diserahkan kepada penerbit, guru, politisi dan menteri 

pendidikan yang berarti mereka bebas untuk mematuhi, menyesuaikan, atau 

mengabaikan. Kontroversi Rekomendasi didominasi oleh topik pengusiran etnis 

Jerman yang didiskusikan tetapi tidak secara eksplisit merujuk sebagai „expulsion‟ 

dan Hitler-Stalin Pact yang tidak disebutkan sama sekali.
300

 Oleh karena itu, 

kritik ditujukan pada masalah tabu sejarah politis bahwa perwakilan Jerman 

dianggap mengorbankan dasar pendidikan untuk peluang politik. Daripada 

menggunakan istilah „expulsion‟, Rekomendasi menggunakan istilah „transfer‟. 

Istilah ini dipinjam Komisi dari Postdam Agreement tahun 1945 yang mana 

sekutu pemenang menyetujui untuk mentransfer populasi Jerman dari Polandia, 

Cekoslavia dan Hungaria.
301

 Tetapi pendukung Rekomendasi berargumen bahwa 

teks Komisi merujuk pada relokasi paksa yang memperjelas bahwa penduduk 

Jerman tidak berpartisipasi secara sukarela. 

Konservatif anti komunis di Jerman merupakan pihak paling signifikan 

yang menolak Rekomendasi seperti Association of Expellees, oposisi konservatif 

CDU/ Christian Social Union (CSU) dan koran nasional seperti Deutsche-

National Zeitung.
302

 Kritik utamanya adalah 1) anggota Komisi asal Jerman 

melupakan kebenaran sejarah dan secara berlebihan mendukung posisi nasional 

Polandia, 2) anggota Komisi asal Jerman bukan merupakan ahli yang tepat dalam 

masalah Eropa Timur, dan 3) Rekomendasi menyepelekan etnik Jerman yang 
                                                           
300

 Simone Lassig & Thomas Strobel, op.cit, Hal 94. 
301
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302

 Yangmo Ku (2010). op.cit. Hal 83. 
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diusir dengan menggunakan istilah “transfer” dibandingkan menggunakan konsep 

“expulsion” secara eksplisit.
303

 Proyek ini justru menjadi pertarungan kekuasaan 

antara kelompok kepentingan sisi Kanan dan Kiri Jerman.
304

 

Berlainan dengan dukungan media secara umum pada Rekomendasi, 

Deutsche-National Zeitung secara tajam mengkritisi partisipasi Jerman dalam 

dialog yang menegaskan bahwa mereka mendukung diplomatik Brandt.
305

 

Menurut Hoensch, koran dari partai CSU Bayern-Kurier menggambarkan 

Rekomendasi sebagai penyimpangan demi kepentingan hubungan baik.
306

 Ini 

dianggap mengekspresikan bahwa pelajar Jerman beresiko mempelajari sejarah 

berdasarkan perspektif Polandia. Koran dari Association of Expellees yaitu 

Deutscher Ostdienst juga mengungkapkan perhatiannya bahwa sejarah hubungan 

Jerman-Polandia disimpangkan untuk menguntungkan nasionalisme Polandia.
307

 

Negara-negara bagian di bawah partai CDU/CSU menolak Rekomendasi 

sementara negara-negara bagian di bawah partai SPD mengesahkan Rekomendasi 

sebagai pedoman untuk penguasaan buku teks dan referensi pengajaran di 

kelas.
308

 Partai CDU/CSU menolak untuk mengadopsi Rekomendasi karena 

mereka berpikir bahwa tidak pantas untuk sejarawan Jerman tanpa tanggung 

jawab politik untuk mendiskusikan dan memutuskan secara politis masalah 

nasional sensitif seperti Oder-Neisse.
309

 Negara bagian (Lander) di bawah kendali 

CDU/CSU seperti Schleswig-Holstein, Bavaria, dan Baden-Wurttemberg yang 
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memiliki proporsi pengungsi dan masyarakat Jerman terusir menolak 

Rekomendasi.
310

  

Sementara negara bagian di bawah SPD termasuk North Rhine-

Westphalia, Hamburg, Bremen, Hessen, dan West Berlin mendukung 

Rekomendasi sebagai petunjuk buku dan sebagai referensi pengajaran di kelas.
311

 

Di Bavarian Land secara khusus menolak keras Rekomendasi, bahkan Menteri 

Pendidikan Bavaria mendeklarasikan untuk tidak menerima Rekomendasi dengan 

berbagai alasan seperti Rekomendasi merubah expulsion menjadi transfer. Selain 

itu Rekomendasi tidak membahas tentang dampak negatif Uni Soviet dalam 

Perjanjian Hitler-Stalin dan perubahan wilayah paska perang, dan ketiga 

Rekomendasi berpegangan pada pandangan komunis dengan mengakui Jerman 

Timur sebagai negara merdeka.
312

 

Serangan konservatif mencapai puncaknya ketika Association of Expellees 

mempublikasikan Alternative Recommendations for Treatment of German-Polish 

History in Textbook pada tahun 1978.
313

 Ketika kritik sebelumnya 

menitikberatkan pada sejarah kontemporer yang ada dalam Rekomendasi, 

Rekomendasi Alternatif ini mencakup periode yang lebih panjang untuk 

menginspirasi perspektif nasionalis Jerman. Rekomendasi Alternatif ini 

memberikan justifikasi sejarah terkait klaim Jerman pada bekas wilayah di Eropa 

Timur.  
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Dalam mengintepretasikan pengaruh Jerman di Eropa Timur, laporan 

penulis buku Josef Menzel juga menggarisbawahi superioritas budaya Jerman 

dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan organisasi yang berkontribusi besar 

pada peradaban di wilayah Timur.
314

 Rekomendasi Alternatif menekankan pada 

beberapa poin: 1) Pengakuan batas Oder-Neisse dalam Perjanjian Warsawa 

berdampak pada perdebatan domestik Jerman, 2) semua masyarakat Jerman yang 

berpindah ke Jerman Barat dari wilayah timur setelah Perang Dunia II secara jelas 

telah diusir, 3) banyak korban yang terjadi selama proses pengusiran, 4) peran 

Rusia atau Uni Soviet lebih besar dibandingkan dengan Jerman dalam pembagian 

Polandia dan penyerangan Nazi pada Polandia, dan 5) terdapat simpatisan Nazi di 

Polandia.
315

 

Di sisi lain, Marina Cattaruzza dan Sacha Zala juga menyebut 

Rekomendasi tahun 1976 sebagai hasil dari negosiasi historis yang 

memperlihatkan dengan jelas sempitnya ruang untuk sejarawan Polandia.
316

 Hal 

ini dikarenakan Rekomendasi tidak menyebut kesepakatan antara Hitler dan Stalin 

pada Agustus 1939, pendudukan Jerman yang khusus untuk menghilangkan para 

intelektual Polandia, tidak ada referensi Holocaust atau Yahudi yang hanya 

disebutkan secara tidak langsung dengan pemberontakan Warsawa.
317

 Terkait 
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 Marina Cattaruzza dan Sacha Zala, “Negotiated history? Bilateral historical commissions in 
twentieth-century Europe,” Contemporary history on trial. Europe since 1989 and the role of 
expert historian, Harriet Jones, Kjell Ostberg,  & Nico Randeraad, (Eds), Manchester & New York: 
Manchester University Press (2007).Hal 129 
317

 Ibid 



94 
 

dengan pengusiran masyarakat Jerman, Rekomendasi merujuk pada bahasa 

diplomatik „Orderly Transfers of German Populations‟ Deklarasi Postdam.
318

  

Pada awal tahun 1980an terdapat signifikansi melemahnya kampanye 

konservatif pada Rekomendasi Alternatif karena beberapa faktor yaitu 1) terdapat 

perubahan positif pada pandangan masyarakat Jerman terhadap masyarakat 

Polandia pada awal tahun 1980an.
319

 Mengikuti adanya Solidarity Movement di 

Polandia, masyarakat Jerman mulai mengembangkan sikap simpati terhadap 

masyarakat Polandia hingga bahkan partai konservatif CDU meluncurkan 

kampanye untuk membantu Polandia. 2) adaptasi kebijakan damai pemerintah 

Kohl berperan penting dalam menetralisir serangan konservatif pada Komisi dan 

Rekomendasi yang dihasilkan.
320

 Dan faktor 3) kegagalan Rekomendasi Alternatif 

untuk menyebar ke seluruh bagian masyarakat Jerman karena sudah usang dan 

persepsi masyarakat telah mulai dibangun untuk merubah berkat dampak positif 

dari Rekomendasi.
321

 

Kontribusi dalam masyarakat juga diusahakan melalui aktivitas pameran 

yang dilakukan Komisi. Pameran bilingual textbook at the crossroads of science 

and politics: 35 years Joint German-Polish Textbook Commission di beberapa 

kota di Berlin pada Februari-Maret 2007, Braunschweig pada April-Mei 2007, 

Wroclaw/Wrocław pada Juni-Juli 2007, Szczecin/Szczecin pada Oktober-

November 2007, Poznan/Poznań pada Januari-Februari 2008, Lublin Maret 2008, 

Krakow/Kraków pada July 2008, Słubice pada September 2008 dan 
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Olsztyn/Olsztyn pada Oktober-Desember 2008.
322

 Komisi menampilkan inisiasi 

rekonsiliasi bilateral dan perjalanan Komisi. 

Gambar 7. Salah Satu Materi Pameran tahun 2007-2008 

 
Sumber: Thomas Strobel, Exhibition, Diakses dari http://deutsch-

polnische.schulbuchkommission.de/ausstellung.html 

Dalam pameran ini, Komisi memamerkan buku publikasi individu anggota yang 

menampilkan peristiwa berlututnya Willy Brandt. Selain itu, Komisi juga 

menampilkan pemberitaan terkait kesepakatan normalisasi tahun 1970. 

5.1.2 Transparency 

Transparency dalam rekonsiliasi bisa diartikan sebagai keterbukaan, 

akuntabilitas negara atau aktor yang berwenang seperti Truth Commission. Dalam 

hal ini, aktor memiliki kewajiban untuk membagi informasi kepada publik. 

German-Polish Textbook Commission memiliki dua prinsip yaitu terkait dengan 

transparansi dalam keanggotaan dan dalam dialog. Pertama, komisi independen 
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dari pengaruh pemerintah, khususnya dari pihak Jerman.
323

 Dengan dukungan 

politik, kementerian luar negeri Jerman Barat menyediakan Komisi dukungan 

finansial untuk aktivitas seperti konferensi akademik dan publikasi. Di bawah 

payung UNESCO, Komisi sendiri memutuskan tema, konten, dan peserta 

pertemuan untuk meminimalisir dampak dari pemerintah. Anggota dari Komisi 

sendiri yang memilih ketua untuk mencegah tekanan politik. 

Terlepas dari pekerjaannya dalam Komisi, anggota nasionalis Polandia 

seperti Andrzej L. Szcześniak berusaha meyakinkan kepada pembaca bahwa 

teritorial yang didapatkan sebagai kembalinya Polandia ke tanah aslinya dan 

restorasi tatanan yang wajar di Eropa.
324

 Władysław Markiewicz, Ketua Komisi 

asal Polandia tahun 1980an, menjelaskan bahwa Szcześniak menjadi anggota 

Komisi karena dia bekerja untuk Kementerian Pendidikan yang didelegasikan 

sebagai observer.
325

 Markiewicz secara terbuka menggarisbawahi bahwa 

Szcześniak dianggap membawa kerugian bagi rekonsiliasi Jerman-Polandia 

“ .... He was a member of the commission and participated in its 

meetings, but for several years in a row he did not once speak 

during proceedings. […] and he was the main defender of the 

thesis that the Polish textbooks do not require any significant 

improvement. […] He absolutely did not take recommendations 

into account [when writing the textbook]”  

(Interview Markiewicz pada 27 Agustus 2014 dalam Bobryk 

2017). 
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Anggota Komisi asal Polandia pada masa-masa awal harus disetujui oleh 

pemerintah Polandia. 

German-Polish Textbook Commission juga memiliki anggota yang 

merupakan korban langsung dari konflik Jerman dan Polandia. Maria 

Wawrykowa (1925-2006) merupakan salah satu pendiri German-Polish Textbook 

Commission pada tahun 1972 dan telah bekerja pada Komisi hampir 30 tahun.
326

 

Maria merupakan korban selamat dari kamp konsentrasi Auschwitz. Sejak tahun 

1975, dia menjadi profesor sejarah di Universitas Warsawa yang berfokus pada 

sejarah Jerman dan hubungan Jerman-Polandia pada abad 19. Sedangkan 

Władysław Markiewicz merupakan Ketua Komisi pada periode tahun 1972-1984 

asal Polandia yang merupakan bekas pekerja paksa di Hesse dan narapidana di 

kamp konsentrasi Mauthausen selama Perang Dunia II.
327

  

Prinsip lainnya adalah pandangan Jerman dan Polandia harus 

dipertimbangkan secara seimbang ketika mendiskusikan semua kasus.
328

 Menurut 

Seungryol Kim, sejarawan dari kedua negara yang berpartisipasi dalam Komisi 

menganalisis bagaimana sejarah dan negara yang satu digambarkan oleh pihak 

yang lain. Setelah mempresentasikan dan membandingkan penelitian mereka, 

peserta mencoba menemukan intepretasi sejarah yang berbeda dan penting tanpa 

melupakan fakta sejarah. Tidak hanya mereka berusaha untuk membahas 

kesalahan faktual, mereka juga bertujuan untuk menggali intepretasi sejarah yang 
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umum. Jika mereka gagal untuk mencapai konsensus mereka menawarkan 

deskripsi dari narasi yang berbeda. 

Berbagai konferensi yang diadakan memberi kesempatan penelitian 

sejarawan Polandia untuk mendapatkan tanggapan dari sejarawan Jerman 

khususnya yang bekerja di luar bidang Eropa Timur.
329

 Dialog masalah sejarah 

dan geografi yang dilakukan Komisi membutuhkan keterbukaan pada topik-topik 

yang sensitif. Pada tahun 1977, Komisi mengadakan konferensi terkait gerakan 

perlawanan di Nazi Jerman dan Polandia selama Perang Dunia II yang menjadi 

upaya bilateral pertama untuk menangani topik perlawanan.
330

 Konferensi ini 

memungkinkan penilaian komparatif politik dan militer dari perbedaan 

perlawanan di Nazi Jerman dan wilayah Polandia yang diduduki Nazi. 

Aktivitas Komisi juga memberikan kontribusi pada agenda penelitian 

Polandia tentang sejarah Jerman dan Polandia. Sebagai tindak lanjut dari 

Konferensi tahun 1978 di Deidesheim tentang "Spring of Nations," Werner 

Conze, Gottfried Schramm dan Klaus Zernack mengadakan workshop tentang 

modernisasi dan nasionalisme masyarakat abad 19 dalam perbandingan 

perspektif.
331

 Pada konferensi tahun 1979 di Berlin tentang keraguan Polandia 

dalam sejarah Kerajaan Hohenzollern memberi kesempatan untuk pertimbangan 

lebih lanjut berbagai metodologis.
332

 Pekerjaan Komisi memberi jalan 
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pengetahuan Polandia pada perdebatan sejarah terkait Perang Dunia II, Holocaust 

dan kompleksitas pengusiran.
333

 

Pada konferensi tahun 1982 tentang National history as a problem of 

German and Polish historiography, konseptualisasi sejarah nasional dalam 

penulisannya dan bagaimana konsep digunakan oleh pihak lain. Kesimpulan 

konferensi menyarankan bahwa dialog Polandia-Jerman terkait sejarah nasional 

bukan bertujuan untuk menegosiasikan pandangan umum masa lalu. Penulisan 

sejarah nasional yang lain dari posisi eksternal dan berbeda harus dianggap 

sebagai kontribusi valid dan memperkaya perdebatan sejarah nasional yang tetap 

pluralistik.
334

 Publikasi Polandia tentang masalah umum sejarah Jerman telah 

mendapatkan momentum sejak tahun 1980an dengan pergeseran perspektif dari 

membahas aspek Polandia pada sejarah Jerman yang lebih terbuka dan kompleks 

hingga bias nasional yang lebih rendah tentang perkembangan historis negara 

lain.
335

 

Pembahasan topik sejarah atau geografi yang menjadi masalah Jerman dan 

Polandia juga dilakukan melalui pertukaran kolaboratif yang memungkinkan 

ruang tanggapan. Pada tahun 2001, Komisi mempublikasikan buku panduan guru 

pada publik dalam dua bahasa dengan judul Germany and Poland in the Twentieth 

Century - Analyses, Sources, Didactic Suggestions.
336

 Pada kasus tertentu, ketika 

situasi tidak dapat didamaikan, penulis buku mempertimbangkan presentasi sudut 
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pandang Polandia dan Jerman secara terpisah secara berdampingan. Tulisan akhir 

dari buku ini mengharuskan pertanggungjawaban dan pengakuan dari kedua 

pihak, sehingga topik tertentu yang tidak disepakati dalam diskusi tidak masuk 

dalam pembahasan buku. 

Terkait Polish anti-Semitsm, pada awalnya anggota editorial Jerman dan 

Polandia memiliki pandangan berbeda. Pihak Polandia mempertanyakan mengapa 

dokumen terkait topik ini harus dicetak dalam buku, bahkan Ketua Komisi asal 

Polandia menganggap bahwa topik ini tidak relevan dengan sejarah hubungan 

Jerman dan Polandia dan ditakutkan akan membangkitkan kembali kebencian anti 

Polandia yang merusak tujuan penyusunan buku.
337

 Sedangkan delegasi Jerman 

menganggap bahwa stereotip Polish anti-Semitsm yang berkembang di Jerman 

dapat ditemukan dalam prasangka yang diciptakan kembali di sekolah sehingga 

perlakuan rasional terhadap masalah ini diperlukan.
338

 Contoh lain adalah 

peristiwa pada awal PD II di kota Bromberg yang merupakan situs memori 

Jerman-Polandia dengan intepretasi berbeda. Kelompok nasionalis Jerman 

menggunakan peristiwa Bromberg bloody Sunday untuk memelihara kebencian 

anti Polandia dan menyarankan untuk menutup peristiwa ini dalam buku sekolah, 

sedangkan sebuah film dokumenter tahun 1996 tentang peristiwa Bromberg,  

mendorong editor untuk memasukkan masalah ini dalam versi Jerman.
339

 

Ilmuwan dari Georg Eckert Institute bertanggungjawab dalam 

mengembangkan panduan didaktis versi Jerman, sementara sejarawan dan 

spesialis dalam metode pengajaran sejarah dari Wroclaw mengembangkan versi 
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Polandia.
340

 Proses ini berdasarkan proses pertukaran kolaboratif sehingga kedua 

tim dapat mengambil keuntungan dari tanggapan yang diberikan satu sama lain. 

Buku panduan guru Jerman-Polandia juga menyertakan bahan-bahan yang sesuai 

untuk pengajaran seperti dokumen resmi, laporan saksi mata, interpretasi historis 

tentang kejadian, peta, fotogram, gambar, karikatur, poster, laporan sastra, puisi, 

lukisan, komedi, grafiti dan perangko.
341

  

Para editor sepakat bahwa kumpulan sumber yang kurang lebih sama 

ataupun yang kurang identik harus dipublikasikan dalam kaitannya dengan 

pemetaan dan sejarah hubungan kedua negara. Materi tambahan tentang Jerman 

akan disertakan untuk pembaca Polandia, sementara banyak sumber yang 

berurusan dengan Polandia dalam versi Jerman akan dihilangkan dari versi bahasa 

Polandia. Versi akhir Jerman berisi (432 halaman) 100 halaman lebih banyak 

daripada versi bahasa Polandia merupakan hal yang tidak disengaja, karena bagian 

yang berisi sumber dalam versi Jerman diperluas pada tahap persiapan akhir.
342

 

Pada akhrinya buku panduan guru Jerman-Polandia berisi tiga tingkat, yang terdiri 

dari analisis faktual, prinsip dan metode pengajaran, dan sumber. 
343

 

Diskusi dalam pertemuan biasanya dilakukan dalam satu bahasa, dalam hal 

ini negosiasi dilakukan dalam bahasa Jerman.
344

 Jika terdapat masalah terkait 

terminologi bisa diselesaikan dengan merujuk solusi sebelumnya. Pendanaan 

dibagi secara rata oleh dua pihak walaupun bukan berarti bahwa dana semua 

pihak harus sama, pembayaran seringkali dibebankan secara berbeda berdasarkan 
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pencapaian ekonomi pada masing-masing negara.
345

 Terkait dukungan politik, 

proyek juga mendapatkan dukungan politik dari kedua negara. 

Konferensi ke 31 German-Polish Textbook Commission pada tahun 2005 

dengan topik Escape, Expulsion and Resettlement as a Problem of Resarch and as 

a Subject in School. Forced Migrations and German-Polish relations after 1945 

menjadi salah satu tentang pembahasan migrasi paksa di Eropa pada abad 20.
346

 

Perubahan budaya peringatan karena jumlah saksi kontemporer yang hidup 

melalui expulsions selama dan setelah berakhirnya Perang Dunia II perlahan 

berkurang. Salah satu pendorong utama dari perubahan ini adalah wacana baru 

Jerman yang memusatkan perhatian masyarakat Jerman sebagai korban 

mempengaruhi persepsi internasional tentang perubahan ini.
347

  

Sejarawan Jerman menyuarakan perhatian baru tentang "victims' 

narrative” yang mungkin bisa mengganggu secara internasional.
348

 Terkait 

dengan topik expulsion, Menteri Luar Negeri Polandia juga pernah mengakui 

penderitaan masyarakat Jerman, “We remember that [there were also] 

innumerable people of the German population who were affected and that Poland 

also belonged to the perpetrators.”
349

 Di sisi lain, Krzysztof Ruchniewicz juga 
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menunjuk representasi pengusiran yang tidak memadai dalam buku pelajaran di 

Polandia.
350

  

Transparansi juga diperlihatkan Komisi melalui proyek joint textbook 

antara Jerman dan Polandia.  Sebelum peluncuran resmi proyek pada Mei 2008, 

Komisi bersama dengan pembuat kebijakan telah menyetujui struktur proyek yang 

mempertimbangkan karakter proyek dan Komisi. Proyek ini didukung secara 

politik dan keahlian akademik yang bertanggungjawab merancang konsep dasar 

sementara penerbit buku yang memastikan implementasinya. Keterlibatan 

penerbit buku swasta sesuai dengan profil dan kepentingan Komisi yang tidak 

ingin terlibat sepenuhnya dalam semua fase proyek dan tetap melanjutkan praktek 

kerja tradisonal. Proyek ini terdiri atas perwakilan pemerintah dan perwakilan ahli 

serta dibiayai secara rata oleh pemerintah kedua negara.
351

 

Gambar 8. Kerangka Kerja Joint Textbook Project 

 
Sumber: Falk Pingel, School History Textbooks as a Transmitter of 

Conflict Issues, Diakses dari 

http://amudarya.gei.de/fileadmin/_amudarya/bs/fp.pdf 
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Kedua Ketua Komisi juga memimpin dewan ahli yang mencakup spesialis 

akademis, spesialis metodologi pengajaran dan praktisi sekolah dari kedua negara 

yang merumuskan konsep dasar dan menilai draft bab-bab tertentu.
352

 Sedangkan 

dewan pemerintah bertugas membuat kebijakan terkait pendanaan dan organisasi 

serta menjamin dukungan politik. Oleh karena itu perwakilan kementerian 

masing-masing negara bersama Ketua Komisi serta koordinator akademik proyek 

berpartisipasi dalam negosiasi. Tugas koordinasi proyek diberikan pada Georg 

Eckert Institute dan Willy Brandt Centre at the University of Wroclaw.
353

 

Rekomendasi konseptual yang dipresentasikan ke publik pada Desember 

2010 menunjukkan German-Polish textbook sebagai proyek independen.
354

 

Karena harus mengumpulkan sebanyak mungkin siswa, proyek kemudian 

diarahkan pada pendidikan sekolah menengah di bandingkan kelompok yang lebih 

kecil. Selain itu, proyek bertujuan tidak hanya memberikan dasar pengajaran 

sejarah hubungan Polandia-Jerman yang beragam, namun juga memperluas 

kesadaran sejarah Eropa. Konten standar kurikulum mencakup prasejarah sampai 

sekarang, dan pokok-pokok pengajaran sejarah seperti perang dan perdamaian, 

kekuasaan dan konstitusi, agama dan masyarakat, kesetaraan dan ketimpangan, 

inklusi dan eksklusi, kesopanan dan kekerasan, migrasi paksa dan sukarela, harus 

dikembangkan dari sudut pandang Jerman dan Polandia.
355

 

Penerbit dari pihak Polandia oleh PWydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

WsiP dan pihak Jerman oleh Eduversum GmbH sebagai penerbit mitra proyek 
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dengan Volume 2-4 akan diterbitkan pada tahun 2017, 2019 dan 2020.
356

 Komisi 

proyek diketuai oleh Prof. Michael G. Müller (Halle) and Prof. Robert Traba 

(Berlin / Warsaw).
357

 Sedangkan koordinator ilmiah pihak Jerman beralih dari 

Prof. Simone Lässig ke Prof. Eckhardt Fuchs, dan pihak Polandia oleh Prof. Igor 

Kąkolewski.
358

 Proyek ini secara setara didanai oleh pemerintah kedua negara dan 

dari pihak Jerman dibiayai juga oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya. Dalam 

kelayakan konsep dilaksanakan oleh Komisi dan Georg Eckert Institute yang 

menganalisis kurikulum di Polandia dan 16 negara bagian Jerman pada level 

menengah.  

Melalui situs resminya, German-Polish Textbook Commission juga secara 

terbuka mempublikasikan hasil kerja seperti rekomendasi, berbagai volume dari 

topik konferensi, seri buku guru, serta publikasi dan esai individu anggota 

Komisi.
359

 Walaupun Komisi hanya memberikan judul publikasi dan tidak 

(sedikit) melampirkan pada publikasi secara langsung, daftar judul yang 

dicantumkan cukup lengkap mulai awal pendirian Komisi pada tahun 1972-2010. 

Dikarenakan sasaran Komisi yaitu masyarakat Jerman dan Polandia, publikasi 

yang diterbitkan juga masih fokus menggunakan kedua bahasa tersebut. 

5.1.3 Revelation 

Revelation, dalam rekonsiliasi dapat diartikan sebagai pengungkapan 

fakta atau peristiwa masa lalu yang sebelumnya tidak (kurang) diketahui oleh 
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suatu pihak. Contoh dari revelation bisa dilihat dari penayangan program televisi 

Holocaust pada publik tahun 1979.
360

 Adanya diskusi Holocaust dan peristiwa 

kejahatan Nazi lainnya, tren pemikiran ulang historis mengungkap mitos lama 

terkait „victimhood‟ dan meningkatkan kesadaran nasional peran Jerman sebagai 

pelaku kejahatan. Penayangan acara televisi Amerika Holocaust mendapat 

tanggapan di satu sisi sebagai penyimpangan sejarah dan di sisi lain dipuji karena 

tidak menyatakan kesalahan kolektif melawan Jerman secara keseluruhan.
361

 

Pada masa sebelumnya, Republik Federal Jerman menolak garis Oder-

Neisse sebagai perbatasan wilayah timur dengan Polandia dan menghalangi 

berbagai kompromi apapun atas legitimasi Jerman Timur. Pemerintahan Christian 

Democratic Union (CDU) di Jerman Barat yang dipimpin Adenauer memberikan 

agenda untuk menutupi kejahatan Nazi dan menekankan Jerman sebagai korban. 

Buku bacaan memberikan cakupan minimal agresi Nazi dan Holocaust tetapi 

membahas luas penderitaan Jerman masa perang dan pengusiran masyarakat 

Jerman dari Eropa Timur paska perang.
362

 Buku-buku tersebut juga terus menerus 

menggambarkan Polandia sebagai bangsa inferior dan menonjolkan diri antara 

masyarakat Jerman yang benar dan Polandia yang patut dibenci karena telah 

mencaplok wilayah dan mengusir masyarakat Jerman secara brutal.
363

 

Elit komunis Polandia juga mempresentasikan sejarah nasional untuk 

mendukung legitimasi rezim dan menjustifikasi aliansi dengan Uni Soviet. 
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Histiografi resmi Polandia mengadopsi narasi Polandia sebagai korban dengan 

selektif pada permusuhan dengan Jerman tetapi mengabaikan agresi Uni Soviet. 

Buku bacaan Polandia menggambarakan 10 abad terakhir sebagai rangkaian 

perlawanan pada kebijakan perluasan wilayah ke timur (Drang nach Osten) 

Jerman.
364

 Tetapi Polandia tidak membahas kejahatan anti-Semitic yang dilakukan 

masyarakatnya dan memori Holocaust telah mengalami Polonised yang berarti 

masyarakat Yahudi mati karena mereka orang Polandia bukan karena mereka 

orang Yahudi.
365

 

Terkait dengan revelation, German-Polish Textbook Commission juga 

mengungkapkan penemuan dari hasil pemeriksaan pada buku di Polandia. 

Menurut Markiewicz pada tahun 1980 penulis buku Polandia diyakinkan bahwa 

buku yang dihasilkan sepenuhnya benar dan tidak memerlukan perubahan 

signifikan.
366

 Tetapi setelah dilakukan penelitian, buku teks di Polandia ternyata 

penuh dengan ketidakbenaran dan pengurangan informasi sehingga membutuhkan 

intervensi.
367

 

“.... The Ministry of Education was convinced that our 

textbooks were objective, real, not de-falsified, and unaltered. 

But when one took a look at the textbooks it turned out that they 

were indeed full of lies and simplifications and that they 

required serious intervention” (Interview Markiewicz pada 27 

Agustus 2014 dalam Bobryk 2017) 
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Hal ini dikarenakan Kementerian Pendidikan Polandia memiliki otoritas penuh 

mengatur materi pendidikan di Polandia terutama pada masa pemerintahan 

komunis. Oleh karena itu terdapat pembatasan pada topik tertentu. 

Aktivitas lainnya pada Konferensi  XVIII. German-Polish Textbook 

Conference of Historians di Nowogard (Naugard) 1985 dan Braunschweig 1986. 

Pada Konferensi ini tema yang diangkat adalah Germany and Poland from the 

National Socialist seizure of power until the end of the Second World War.
368

 

Setelah konferensi ini, menginspirasi pandangan baru terkait kemungkinan bahwa 

Jerman juga sebagai korban. Contohnya perubahan yang dilakukan oleh sejarawan 

sekaligus anggota Komisi asal Polandia Włodzimierz Borodziej dalam sebuah 

volume pada tahun 2000 terkait penderitaan masyarakat Jerman yang diusir.
369

 

Aktivitas Komisi dalam konferensi tematik profesional mengungkapkan 

penemuan akademik yang melibatkan sejarawan kedua negara. Permasalahan dan 

informasi terkait pengusiran masyarakat Jerman pada akhir perang yang tidak bisa 

sepenuhnya dibuka dan didiskusikan hingga tahun 1989 dapat disebarkan melalui 

jaringan ini.
370

 Contohnya Zofia T. Kozłowska yang mengungkapkan bahwa dia 

mempelajari Łambinowice Camp bukan dari universitas tetapi melalui konferensi 

Komisi.
371

 Łambinowice Camp dibangun pertama kali oleh Nazi tetapi digunakan 

kembali oleh orang Polandia untuk mengakomodasi masyarakat Jerman yang 

diusir.
372
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Aktivitas Komisi melalui anggotanya juga memberikan informasi yang 

sebelumnya ditutupi atau tidak diketahui publik, misalkan pengalaman langsung 

dalam kamp konsentrasi yang di alami Markiewicz. 

the camp had taught me one thing: that among the Germans are 

also decent Germans, there were even decent Gestapo officers. I 

was saved by a Gestapo officer [...] and there happened to be 

Poles that... God forbid! Discussion about them within the 

country was difficult (Interview Markiewicz pada 27 Agustus 

2014 dalam Bobryk, 2017) 

Menurut Markiewicz, tidak semua orang Jerman ataupun bahkan anggota Gestapo 

selamanya jahat. Pemahaman ini diperlukan ketika kedua bekas pihak yang 

berkonflik saling bertemu. Adanya pembedaan pelaku dari komunitasnya dan 

mengakui bahwa sebagian anggota dari komunitas tidak secara personal dan 

langsung terlibat dalam tindakan kejahatan yang dilakukan. 

German-Polish Textbook Commission melalui proyek buku panduan guru 

tahun 2001, mengungkapkan bahwa 90% metode pendidikan yang dipandu oleh 

ahli dari Jerman tidak praktis di kelas Polandia.
373

 Hal ini memperlihatkan bahwa 

Komisi perlu membedakan kelompok sasaran berdasarkan perbedaan antara 

budaya pembelajaran dan tingkat perkembangan pendidikan. Model pendidikan 

yang diuraikan pada situasi pengajaran tertentu kemungkinan akan menemui 

hambatan saat diterapkan di negara lain. Jerman Barat menerima Rekomendasi 

dalam edisi baru buku yang sudah ada sekaligus buku yang baru diterbitkan 
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sehingga memberikan pengetahuan dasar masyarakat yang awalnya pada tahun 

1960an tidak mengenali kejahatan masa lalu Jerman terhadap Polandia.
374

 

5.1.4 Clarify 

Klarifikasi diperlukan untuk meluruskan kejadian atau peristiwa di masa 

lalu, terutama pada masa konflik. German-Polish Textbook Commission melalui 

Rekomendasi tahun 1976 juga mengklarifikasi fakta sejarah dari penggambaran 

negatif Polandia. Penggambaran negatif mencakup istilah seperti “Polish Empire 

Assembly” dan “Polish Economy” untuk menyimbolkan bahwa kekacauan dan 

pembagian Polandia merupakan hasil dari pelaksaaan kekuasaan veto yang tidak 

dibatasi.
375

 Prussia menganggap bahwa pembagian Polandia merupakan alasan 

utama mengapa Polish Aristocratic Republic runtuh pada akhir abad 18. Hal ini 

kemudian digambarkan sebagai kondisi yang anarkis sekaligus tidak efektif dan 

boros bertolabelakang dengan Jerman yang superior.
376

 

Berbagai ketentuan Rekomendasi berusaha untuk memperbaiki 

penggambaran negatif ini. Ketentuan 7 yang mempertimbangkan perkembangan 

dan pencapaian budaya Polandia.
377

 Sedangkan Ketentuan 8 mengungkapkan 

keunggulan masyarakat Polandia yang sebaiknya ditekankan pada Masa 

Pencerahan karena Polandia merupakan salah satu pusat dinamik dalam budaya 

Eropa contohnya Knights School dan National Education Commission yang 

didirikan pada tahun 1765 dan 1773 sebagai pelopor di Eropa.
378

 Selain itu juga 
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terdapat Ketentuan 10 yang menggarisbawahi keinginan Polandia untuk merdeka 

karena setelah kehilangan kemerdekaannya, bangsa Polandia tidak puas dengan 

pendudukan asing sehingga kemudian meluncurkan kampanye untuk kebebasan 

dan kemerdekaan.
379

  

Tabel 5. Perbaikan Penggambaran Negatif Polandia 

Periode Perbaikan 

Sebelum 

Perang Dunia 

Perkembangan dan pencapaian budaya dan masyarakat Polandia 

pada Masa Pencerahan di Eropa 

Masa 

Pergerakan 

Upaya bangsa Polandia untuk bebas dan merdeka dari 

pendudukan asing 

Sumber: Hasil olahan penulis 

Dalam upaya pelurusan sejarah yang diajarkan di sekolah, German-Polish 

Textbook Commission menyetujui pengembangan buklet singkat hubungan 

Jerman-Polandia pada abad 20 yang mencakup saran didaktik bagi para guru pada 

tahun 1997.
380

 Buku guru ini merupakan bantuan mengajar yang berasal dari kerja 

kolaboratif oleh perwakilan dua negara serta dirancang untuk digunakan oleh 

pengajar kedua negara.
381

 Proyek ini bermaksud untuk menetralkan pandangan 

negatif dan bias yang ditemukan pada masyarakat satu negara terhadap yang lain 

dimana konflik terjadi di masa lalu. Tujuannya adalah mempertahankan efek dari 

proses dialog pada sebagian besar populasi dalam menghadapi bahaya atau 

munculnya kembali permusuhan lama.
382
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Kurangnya keahlian didaktif dalam publikasi Komisi menyebutkan bahwa 

pengajar membutuhkan dukungan nyata dalam mengajarkan sejarah Jerman dan 

Polandia dalam kelas.
383

 Buku ini fokus pada abad 20 karena periode ini 

merupakan periode penting dalam kurikulum kedua negara yang mencakup 

banyak fase kontroversial sejarah hubungan antara masyarakat Jerman dan 

Polandia.
384

 Pada tahun 2001, setelah melewati masa dua tahun pengerjaan, buku 

panduan guru Germany and Poland in the Twentieth Century - Analyses, Sources, 

Didactic Suggestions dipublikasikan lebih dari 32.000 kopi dicetak yang termasuk  

jumlah yang sangat tinggi mengingat jarang buku ajar guru dicetak lebih dari 

1000.
385

 

 Buku manual guru Jerman-Polandia ini memberikan pengenalan singkat 

dan presentasi topik yang berasal dari penelitian terbaru dan penyesuaian 

analisis.
386

 Pembaca berusaha diyakinkan bahwa buku ini memberikan 

pengetahuan yang dapat dipercaya dan secara umum menghindari untuk 

menciptakan kembali sudut pandang nasional atau setidaknya mengadopsi 

pendekatan yang seimbang. Isi buku harus dikaitkan dengan tujuan sejarah 

sebagai disiplin sekolah dan apa yang realistis dalam konteks pengajaran di 

sekolah. Penerapan buku didaktik ini harus dikembangkan secara terpisah oleh 

spesialis pendidik yang bertanggung jawab menunjukkan pedoman kurikulum 

sehingga memberikan dorongan pada pengenalan topik baru mengenai peran 
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perempuan, hak perempuan, gerakan perempuan dan terkait penduduk Yahudi 

setempat.
387

 

Di sisi lain pengembangan buku panduan guru "Germany and Poland in 

the Twentieth Century" tahun 2001 juga memberikan inovasi dasar dibandingkan 

Rekomendasi tahun 1976.
388

 Beberapa di antaranya adalah 

a. Panduan ini mengatasi kekurangan rekomendasi seperti peran Uni 

Soviet, tekanan GDR, ketidakpuasan terminologis masalah pengusiran, 

dan lainnya. 

b. Dengan merujuk pada Jerman, panduan guru ini berkontribusi pada 

konsensus politik yang muncul setelah tahun 1989 terkait hubungannya 

dengan Polandia dalam bidang pendidikan. Ini membangun proses 

konsensus baru untuk mengatasi masalah yang sebelumnya sebagai 

penghalang dalam hubungan Jerman-Polandia. 

c. Panduan guru ini tidak sepenuhnya berpandangan bilateral pada sejarah 

Jerman-Polandia tetapi juga memberi pertimbangan pada minoritas, 

masyarakat sekitar Jerman dan Polandia, hingga Yahudi yang 

sebelumnya jarang disebut.  

Upaya pelurusan sejarah juga dilakukan melalui proyek joint textbook bagi 

pelajar Jerman dan Polandia. Beberapa penelitian menyarankan bahwa buku 

sekolah dianggap sebagai otoritas oleh penggunanya, dan karena itu penting untuk 

                                                           
387
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meneruskan wacana dominan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
389

 

Konten dan distribusi buku sekolah jelas terstruktur oleh elit politik terutama 

pemerintah. Buku sekolah biasanya diatur secara politis misalnya ketika buku 

dipublikasikan oleh negara atau terstruktur sesuai dengan kurikulum pemerintah. 

Di banyak negara, termasuk Jerman, publikasi dan penggunaan buku sekolah 

bergantung pada izin dari kementerian pendidikan. Hal ini memungkinkan elit 

politik dan khususnya pemerintah untuk mempengaruhi konten buku. 

Setidaknya karena cakupannya yang cukup besar, buku sekolah juga bisa 

dikarakteristikan sebagai media massa populer. Di beberapa negara seperti 

Jerman, ini tidak hanya ditulis oleh elit politik atau akademik tetapi juga oleh guru 

dan karyawan dari perusahaan penerbitan.
390

 Beberapa penulis berpendapat bahwa 

buku sekolah dianggap siswa berasal dari pihak berwenang dan faktual sehingga 

berkontribusi pada menghasilkan kembali sehari-hari hegemoni pada masyarakat 

tertentu.
391

 Pihak yang bertanggung jawab menulis dan menyetujui buku biasanya 

adalah guru, dan seperti di Jerman penerbit dan petugas sipil yang menerima 

pelatihan akademik dan akademisi sendiri. 
392

 Di Jerman, sistem pendidikan diatur 

secara federal yang berarti bahwa semua 16 negara federal memiliki kurikulum 

masing-masing dan paling tidak sebagian buku sekolah tertentu.
393

  

Di Polandia, sistem pendidikan diatur secara terpusat berdasarkan 

kurikulum dan produksi buku dilakukan oleh perusahaan komersial tetapi tetap 
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diatur oleh negara.
394

 Buku pelajaran yang disetujui akan digunakan di sekolah-

sekolah. Mata pelajaran sejarah, agama, dan geografi merupakan subyek tunggal 

sedangkan politik sebagai subyek gabungan. Terdapat berbagai penerbit buku 

yang ada di Polandia. Perbandingan sistem pendidikan Jerman dan Polandia 

secara lengkap terdapat di lampiran.  

Buku sejarah telah digunakan oleh negara untuk mengkonstruksikan narasi 

nasional yang akan diteruskan pada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, 

penetapan sejarah ini tidak jauh dari pengaruh politik. Dua negara mungkin 

menggambarkan suatu persitiwa sejarah secara berbeda sehingga bisa mengarah 

pada kesalahpahaman dalam hubungan bilateralnya. Revisi buku secara umum 

menunjuk pada buku sejarah, geografi dan studi sosial. Ini umumnya berkaitan 

dengan aktivitas-aktivitas yang bertujuan mengoreksi intepretasi dari buku 

sekolah.
395

 

Pada Konferensi di Berlin Mei 2007, German-Polish Textbook 

Commission awalnya memperdebatkan usulan Steinmeier. Penerapan standar 

kerja dan parameter berbeda mengarahkan pada perdebatan akademis, analisis dan 

keahlian sebagai landasan penelitian berdasarkan konseling politik terhadap 

pengembangan joint textbook yang dalam arti luas berarti melakukan pendidikan 

politik.
396

 Dalam masa awal pengerjaan proyek berhadapan dengan kondisi 
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bilateral yang memburuk dengan meningkatnya anti Jerman di Polandia dan anti 

Polandia di Jerman yang saling memberikan narasi sejarahnya masing-masing. 

Dalam tahap penulisan proyek, Komisi menghadapi berbagai tantangan 

salah satunya Jerman dan Polandia memiliki budaya pembelajaran yang berbeda. 

Dalam pendidikan Jerman berusaha mendorong diskusi di antara siswa tentang 

perbedaaan intepretasi sejarah, pendidikan Polandia lebih berfokus pada 

penyampaian pengetahuan dan fakta.
397

 Selain itu, Komisi juga menghadapi topik 

sensitif dalam sejarah bilateral yang kemudian membuat konsensus bagaimana 

penggambarannya dalam konten. Proyek juga menghadapi tantangan baru paska 

Perang Dingin yang telah menambah ketakutan dan prasangka dalam masyarakat. 

Publik Jerman sering menganggap orang Polandia sebagai pekerja murah yang 

mengambil pekerjaan orang Jerman, sedangkan partai National Democratic Party 

of Germany (NPD) menggunakan ketakutan tersebut dengan mengkampanyekan 

slogan Stop the Polish Invasion pada pemilihan Agustus 2009.
398

 

Pada 22 Juni 2016, Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier 

dan Menteri Luar Negeri Polandia Witold Waszyczykowski bersama-sama 

dengan Menteri Pendidikan Brandenburg Günter Baaske mempresentasikan buku 

sekolah berjudul “Europe. Our History” di aula pertemuan Robert Jungk High 

School di Berlin.
399

 Buku pertama untuk pelajaran sejarah ini disusun bersama 

oleh anggota Komisi Polandia dan Jerman. Sejak tahun 2012, sejarawan, 

pendidik, dan penulis dari kedua negara bekerjasama untuk mengelaborasi 
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kontennya. Joint textbook berbahasa Jerman dan Polandia ini diluncurkan pada 

peringatan 25 tahun Polish-German Treaty of Good Neigbourship.  

Menurut Menteri Luar Negeri Polandia, buku ini memiliki signifikansi 

karakter politik dan praktis karena siswa mempelajari sejarah dari perspektif 

bersama sehingga akan menguatkan toleransi terhadap pandangan masing-masing 

dan membantu menghilangkan stereotip.
400

 Dengan dampak langsung siswa di 

Jerman dan Polandia dalam 5 hingga 10 tahun bisa belajar menggunakan volume 

pertama terkait sejarah Eropa dari masa Klasik Kuno hingga Abad Pertengahan 

sesuai dengan kurikulum kedua negara. Tiga volume tambahan dalam seri ini 

meliput sejarah Eropa sejak awal abad 21 dan direncanakan diajarkan di sekolah 

setelah tahun 2020. Sejak 1 Desember 2010, perwakilan masing-masing negara 

telah mempresentasikan rekomendasi yang diikuti dengan memastikan penerbit 

pada tahun 2012.
401

 Pada akhir tahun 2017, Menteri Pendidikan Brandenburg 

yaitu Britta Ernst dan menteri pendidikan Polandia Anna Zalewska 

mempresentasikan pada publik volume kedua yang membahas era modern – tahun 

1815.
402

 

Upaya lain yang dilakukan pada bagian geografis Komisi adalah terkait 

klarifikasi geografis dengan mengadopsi Information On The Treatment Of 
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Germany And Poland In The Geography Textbooks Of Both Countries pada tahun 

2001. Rekomendasi tahun 1976/1977 untuk subyek geografi mengalami 

perubahan pada tahun 1980/1990 sehingga diperlukan revisi dan pembaruan buku 

geografi. 
403

 Beberapa rekomendasi dari adopsi diantaranya.  

Pembebasan politik Eropa Timur dan Tengah serta penyatuan kembali 

Jerman sampai batas tertentu juga merupakan hasil dari revolusi damai Polandia 

tahun 1980. Terkait dengan peristiwa ini Jerman dan Polandia secara politik 

bersama-sama mengatur kembali lingkungan geografis. Dengan meningkatnya 

hubungan politik, ekonomi dan militer memerlukan penilaian dan penyeimbangan 

dalam buku geografi kedua negara. Selain itu, buku geografi harus fokus pada 

masalah internal geografis yang dipilih oleh masing-masing negara tetangga serta 

masalah ruang yang muncul di sepanjang perbatasan Jerman-Polandia. Sebagai 

tambahan pengetahuan dasar topografi, pendekatan realistis berorientasi masalah 

seperti pendekatan kritis juga diperlukan untuk membangkitkan minat siswa. Pada 

saat yang bersamaan juga diperlukan pemahaman dalam perbandingan kondisi 

antara kedua negara misalkan perubahan struktural di wilayah Ruhr/ Upper Silesia 

atau konsep rekonstruksi di ibu kota Berlin dan Warsawa sejak tahun 1945. 

Prinsip lain bahwa presentasi masalah geografi harus memberikan 

pendidikan toleransi serta mengungkapkan prasangka kedua pihak terkait 

koeksistensi damai kedua negara di Eropa.  Siswa perlu belajar bahwa perspektif 

yang berbeda mengenai suatu fakta mungkin ada atau dapat dibenarkan khususnya 
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intepretasi geografis atau historis dalam ranah publik/ keilmuwan. Berkaitan 

dengan penggunaan nama geografis dari negara tetangga, merujuk pada 

Rekomendasi tahun 1976/1977 sebelumnya yaitu penggunaan nama resmi yang 

berlaku di negara masing-masing. 

 German-Polish Textbook Commission melakukan berbagai seminar yang 

membantu publik untuk meluruskan perspektif terhadap peristiwa atau topik 

tertentu dan melatih kemampuan resolusi khususnya dalam permasalahan 

geografis. Beberapa diantaranya merujuk pada adopsi geografi diatas. Berbagai 

perubahan pendudukan bukan hanya mengakibatkan perkembangan wilayah tetapi 

juga komposisi penduduk di daerah Jerman dan Polandia. Mayoritas etnis 

minoritas Jerman di Polandia paling terkonsentrasi di Upper Silesia  

(Oberschlesien) yang pada awal 20 mengalami masalah identitas.
404

 Di sisi lain, 

Perdana Menteri Jarosław Kaczyński juga pernah menuduh Jerman 

memberlakukan kebijakan asimilasi pada minoritas Polandia dan mengancam 

menghilangkan hak minoritas Jerman di Polandia pada tahun 2006.
405

 

Berakhirnya Perang Dingin dan terbukanya politik regional menyediakan 

kesempatan aksi politik atas nama agenda expellee. Kelompok BdV mulai 

melakukan kampanye untuk referendum bagi masa depan minoritas Jerman di 

Silesia.
406

 Di Upper Silesia sendiri terdapat perdebatan kelompok dengan asal  dan 

ikatan budaya berbeda yang mengarah pada identitas penduduk lokal dan 
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sejarah.
407

 Sebagai dampak perubahan wilayah, Jerman dan Polandia memiliki 

wilayah yang penduduknya saling bercampur yang seringkali menghasilkan 

masalah identitas di sekitar perbatasan Oder-Neisse. 

Pada tahun 2012-2016, German-Polish Textbook Commission melalui GEI 

melaksanakan proyek Upper Silesia and Its Cultural Heritage, Memory Politics, 

Education Policy and Didactic Innovations.
408

 Wilayah Upper Silesia yang 

memiliki keberagaman budaya dan etnis sebelumnya kurang mendapatkan 

perhatian dari spesialis kebijakan pendidikan dan penelitian.
409

 Wilayah yang 

berpotensi sebagai situs transnasional dari memori dan ruang masih kurang 

mendapatkan perhatian dari pihak Polandia. Proyek ini bertujuan berkontribusi 

secara ilmiah terhadap rekonstruksi, penelitian obyektif dan pengembangan lebih 

lanjut wacana mengenai kebijakan pendidikan di Polandia sejak tahun 1989.
410

 

Pada 24-26 Mei 2012 dilaksanakan Konferensi XXXIV berjudul Religious 

and denominational spaces in German-Polish relations. Research and 

presentation in class.
411

 Organisasi gereja atau keagamaan berkaitan dengan 

pembangunan komunitas politik dan bekerja secara transnasional. Dalam konteks 
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ruang, faktor agama dalam pembentukan aturan dan signifikansi Kekristenan 

dalam modernisasi struktur sosial dan negara.
412

  

Pada 11-15 Juni 2014 dilaksanakan Konferensi XXXV berjudul Cultural 

landscapes. Actors and modes of their construction and narration yang 

mengkombinasikan penelitian pada sejarah, geografi, ilmu sastra dan dalam 

konteks penelitian yang lebih luas dari ruang dan alam.
413

 Poin utama dari 

konferensi adalah perbatasan Jerman-Polandia sekaligus pengalaman dari 

penelitian Jerman dan Polandia. Cultural landscape sendiri dipahami sebagai 

lingkungan alam yang dibentuk oleh manusia yang merupakan bagian dari 

memori kolektif dan pada saat yang sama mempengaruhi pembentukannya.
414

 

Membaca lingkungan ini akan memungkinkan untuk menemukan lapisan 

kebudayaan lain yang saling berpengaruh dan mempengaruhi manusia yang 

tinggal di dalamnya. 

Konferensi ini menyediakan kerangka diskusi ahli pada bidang sejarah, 

geografi, sosiologi, seni bersejarah dan kesenian. Konferensi ini menggunakan 

pendekatan antardisiplin peran lingkungan budaya dalam masyarakat dengan 

menganalisis lingkungan budaya dalam buku sekolah Polandia dan Jerman 

sekaligus sebagai usaha menghubungkan kembali penelitian lingkup 

pendidikan.
415

 Selain aktor yang mempengaruhi konsepsi lingkungan budaya 

sekaligus mode konstruksi dan instrumentasi, juga terdapat pengaruh politik, 
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bisnis dan komunikasi pada lingkungan sekaligus transformasi budaya.
416

 Dengan 

kerangka konferensi, dua studi pada Ciążeń, Konin dan lingkungan sekitarnya. 

Pada 19-21 Mei 2016, Komisi mengadakan Konferensi XXXVI yang 

berjudul "Communication Areas - Actors, Practices and Implementations in 

School Practice" di Halle/ Saale dengan mengkombinasikan penelitian pada 

sejarah dan geografi serta mengkaitkannya dengan konsep cultural landscapes.
417

 

Selain itu, Konferensi juga fokus pada volume pertama proyek buku Jerman-

Polandia. Dalam workshop dengan guru dari kedua negara, bagian tertentu dari 

buku dibahas. Dalam dua sesi, review detail volume pertama ini dibahas 

setidaknya dari sudut pandang ruang komunikasi dan pertanyaan kartografi. 

Selain itu, pertanyaan penelitian seperti ruang konsep dan visualisasi serta 

peran migrasi dan ruang komunikasi dalam buku teks menjadi inti dari perhatian 

Komisi.
418

 Di sisi lain, fokus tertentu pada aktor yang membentuk ruang 

komunikasi juga dibahas. Pada Konferensi ini juga dilakukan pertukaran 

pengalaman dengan anggota dari Komisi Polandia-Ukraina sekaligus dengan 

perwakilan kebijakan pendidikan warga Polandia yang tinggal di Jerman dan 

warga Jerman yang tinggal di Polandia.  

Pada tahun terbaru (2017) German-Polish Textbook Commission 

membantu pelurusan penggunaan istilah „Polish death camp‟. Komisi 
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memberikan pernyataan bahwa penggunaan frase „Polish concentration/death 

camp‟ dalam media dan buku sekolah untuk mengacu pada kamp konsentrasi Nazi 

Jerman, buruh, dan pemusnahan selama pendudukan di Polandia saat Perang 

Dunia II adalah istilah salah dan tidak dapat diterima.
419

 Oleh karena itu 

penggunaan istilah ini harus dihilangkan dari wacana sejarah. Hal ini dikarenakan 

selama Polandia berada di bawah pendudukan Jerman tahun 1939 hingga tahun 

1945, hanya ada kamp konsentrasi Nazi Jerman bukan Polandia.
420

 

Menurut penyiaran Jerman, istilah kamp Polandia telah digunakan dalam 

satu buku Jerman sejak tahun 2009 tetapi insiden khusus ini baru saja muncul.
421

 

Penggunaan istilah oleh media internasional telah memicu banyak keluhan dari 

Polandia dalam beberapa tahun terakhir, mendorong beberapa kantor berita untuk 

mengubah pemberitaannya. Untuk mengatasi masalah ini, kedua Ketua Komisi 

dari Jerman dan Polandia memberikan pernyataan,  

1) Kepada penerbit yang bukunya mengandung pernyataan salah tersebut 

untuk memperbaiki penyusunan yang salah dan untuk mempublikasikan 

pernyataan yang relevan. 

2) Kepada siswa dan guru yang saat ini menggunakan buku yang 

bersangkutan untuk membuat dan menyediakan materi tambahan yang 

                                                           
419
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menyampaikan pendudukan Jerman di Polandia dan Eropa Timur selama 

Perang Dunia II.
422

 

Untuk mencegah insiden serupa di masa depan, Komisi mendesak para guru 

sejarah Jerman, sejarawan, pendidik, dan penerbit, untuk dengan tegas menentang 

representasi salah yang menyebabkan penyimpangan pada sejarah kontemporer 

penting. Oleh karena itu, Komisi mendorong penerbit dan penulis buku sekolah 

untuk menyarankan rekomendasi-rekomendasi terkini yang menangani masalah 

historis sesuai dengan penelitian terbaru dan persyaratan didaktik sejarah di 

Polandia dan Jerman.
423

 

 

5.2 Kontribusi German-Polish Textbook Commission dalam Proses 

Rekonsiliasi Jerman – Polandia 

Rekonsiliasi yang dikejar Jerman secara konsisten merefleksikan dua 

makna yaitu perintah moral (Versöhnung) dengan kepentingan pragmatis 

(Aussöhnung). Konsep rekonsiliasi ini tidak menanamkan perdamaian dengan visi 

harmoni dan bebas ketegangan, tetapi mengintegrasikan perbedaan di antara 

masyarakat.
424

 Perdebatan produktif tentang sejarah dalam rangka kerjasama 

untuk mengidentifikasi dan mengurangi perbedaan adalah tujuan yang lebih 

realistis daripada perdamaian penuh.
425

 Dari pembahasan truth sebelumnya, dapat 
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dianalisis kontribusi German-Polish Textbook Commission dalam proses 

rekonsiliasi Jerman dan Polandia. 

5.2.1 German-Polish Textbook Commission Mendorong Perdebatan 

Publik (Politik) Terkait Topik Sejarah dan Geografi 

Salah satu perdebatan paling kontroversial adalah perdebatan tentang 

konsep „expulsion‟ ketika perwakilan Polandia lebih condong menggunakan 

istilah „forced moving‟, „resident‟s transfer‟, dan „evacuation‟ sementara semua 

perwakilan Jerman disisi lain bersikeras menggunakan istilah „expulsion‟.
426

 

Kebuntuan ini kemudian teratasi berkat pengakuan Jerman bahwa proses 

„expulsion‟ akan terbagi dalam empat tahapan yaitu tempat perlindungan (refuge), 

pengungsian (evacuation), dipaksa pindah (forced moving), dan perpindahan 

tempat (migration).
427

 

Penandatanganan kesepakatan Rekomendasi tahun 1976 ini diwakili oleh 

George Eckert dan Ketua Komite Polandia untuk UNESCO Wladyslaw 

Markiewicz sebagai Ketua Joint German-Polish Textbook Commission yang 

pertama.
428

 Pembicaran Komisi diikuti dengan minat besar dari kedua negara, 

walaupun di Jerman Barat terdapat pendapat bertentangan di Jerman sebagai hasil 

karakter demokratis media dan tanggapan lebih terbuka daripada di Polandia. 

Sejarawan Jerman Barat dianggap terlalu menyesuaikan dengan tuntutan Polandia 

dan bahkan dituduh "selling the German historical tradition to the Communists", 

                                                           
426
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sementara pihak Polandia dianggap terlalu bergantung pada kekuasaan politik di 

Warsawa.
429

 

Aktivitas German-Polish Textbook Commission mendapatkan dukungan 

secara politik. Kanselir Jerman Kohl yang menyatakan bahwa,  

“All of us want reconciliation and understanding with Poland. I 

evaluate that the activities of the Textbook Commission have 

significantly contributed to the German-Polish reconciliation. 

This commonly applies to both German and Polish participants in 

the bilateral textbook dialogue.”
430

 

Menteri Luar Negeri Dietrich Genscher yang menyarankan penggunaan 

rekomendasi dalam praktek atau Kanselir Helmut Schmidt yang bekerja di 

belakang layar meyakinkan pemimpin negara bagian melalui pertemuan dan pesan 

personal.
431

 Elit politik Jerman yang mendukung Komisi memastikan dari 

300.000 salinan dokumen dijamin terdistribusi secara luas di antara publik 

terutama guru, penulis buku dan penerbit.
432

 Beberapa pemerintah negara bagian 

juga mengirim salinan ke sekolah-sekolah yang disertai dengan pesan perdana 

menteri atau menteri pendidikan. 

Pada akhir tahun 1990an, kembali terjadi momen kritis dalam hubungan 

Jerman-Polandia terkait proyek joint textbook. Ketakutan dan keberatan dari 

beberapa pihak Polandia membuka diskusi Jerman sebagai korban Perang Dunia 

II dan beberapa di antara masyarakat Jerman terpaksa meninggalkan tempat 

tinggalnya. Beberapa media mengulangi ide bahwa Jerman akan mengubah 

gambar Perang Dunia II dengan mengubah diri dari negara pelaku ke negara 
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korban melalui modifikasi memori kolektif.
433

 Literatur seperti karya Jörg 

Friedrich Der Brand atau novel Günter Grass Im Krebsgang menjadi bukti 

kecenderungan ini. Selain itu juga terlihat dari aktivitas Association of Displaced 

Persons dan perusahan swasta Preußische Treuhand yang mulai menuntut 

pemerintah. 
434

 

Pihak yang berkepentingan dengan topik expulsion seperti German 

Federation of Expellees (BdV) telah menarik perhatian publik Jerman. 

Sebelumnya perdebatan publik di Jerman, Polandia dan Republik Ceko tentang 

pendirian "Center against Expulsions" telah mengarahkan pada resolusi parlemen 

pada 4 Juli 2002 yang menyebutkan perlunya dialog Eropa terkait topik ini. 

Sebaliknya para ahli seperti dari German-Polish Historians' Commission atau 

German-Polish Textbook Commission dan lembaga serupa dalam kerjasama 

Jerman-Ceko tidak diajukan dalam komite penasihat Center agains Expulsions 

karena Federation of Expellees tidak ingin menyerahkan "kedaulatan intepretatif" 

tentang pengusiran.
435

 Komisi menyatakan kekhawatiran tentang dampak negatif 

terhadap hubungan bilateral dari pendirian Center/Memorial for Germans 

Expelled dari Polandia dan Cekoslovakia pada akhir Perang Dunia II.
436

 Menurut 

Yangmo Ku, pihak konservatif dari negara pelaku menempatkan prioritasnya pada 

kebanggaan nasional, menolak tekanan dari jaringan transnasional dan sangat 
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menentang tindakan penyesalan apapun pada masalah historis yang diambil oleh 

negara mereka.
437

  

Proyek joint textbook mendapat tanggapan baik di Jerman maupun 

Polandia seperti kekhawatiran dari pihak konservatif dan nasional, dan beberapa 

jurnalis yang mengganggap sejarah nasional akan dilupakan dan kehilangan 

identitasnya. Ini memberikan gambaran bahwa beberapa pihak memiliki 

pandangan tertentu pada sejarah khususnya sejarah nasional. Menurut Yangmo 

Ku, model German-Polish Textbook Commission termasuk Tipe II aktivitas 

transnasional pada buku sejarah yang bertujuan memberikan pengaruh jangka 

panjang dan tidak langsung pada kebijakan narasi historis negara pelaku melalui 

dialog reguler sejarawan.
438

 Selain itu, hasil yang dicapai Komisi berfungsi 

sebagai standar untuk pekerjaan komisi buku teks lain hingga saat ini.
439

 

5.2.2 German-Polish Textbook Commission Berkontribusi pada 

Perubahan Konten Sejarah dan Geografi 

Pada tahun-tahun berikutnya terdapat perubahan positif yang signifikan 

terkait konten buku sejarah Jerman khususnya deskripsinya pada Polandia dan 

hubungan Jerman-Polandia. Contoh yang terkenal adalah publikasi buku sejarah 

berjudul Die Reise in die Vergangenheit/ Trip to the Past tahun 1972. Dalam 

pengantarnya, buku ini menulis penggambaran hubungan Jerman-Polandia 

berdasarkan rekomendasi-rekomendasi Komisi.
440

 Seperti Zbigniew Kulak catat 
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bahwa pedoman guru yang menyertai buku menjelaskan tiga pembagian Polandia 

hingga kemundurannya tetap mempertahankan bahwa proses pembagian 

dilakukan oleh negara-negara tetangga Polandia dengan kekerasan dan 

ketidakadilan.
441

 Buku pedoman guru juga merujuk Rekomendasi sebanyak 4 kali 

untuk melengkapi penjelasan buku untuk siswa.  

Berdasarkan evaluasi pada 13 edisi buku sejarah oleh Georg Eckert 

Institute pada tahun 1982, dalam buku pelajaran Jerman, rata-rata pencakupan 

terkait Polandia menjadi setara dengan negara-negara besar Eropa lainnya dan 

menunjukkan kecenderungan untuk berkembang.
442

 Penelitian lain 

membandingkan tiga contoh buku Jerman sebelum dan sesudah publikasi 

Rekomendasi dan menemukan bahwa lebih dari 90% terdapat perubahan cakupan 

sejarah Polandia sesuai dengan yang direkomendasikan.
443

 Walaupun sebelumnya 

disebutkan adanya perubahan dalam pembahasan Polandia dalam buku-buku di 

Jerman, sulit secara jelas menunjukan sebab akibat antara Rekomendasi dan 

perubahan dalam buku. Di Polandia, Rekomendasi dipublikasikan dalam jurnal 

Wiadomości Historyczne yang merupakan forum utama didaktik sejarah oleh 

Polish Historical Association.
444

 

Kontribusi buku panduan guru "Germany and Poland in the Twentieth 

Century" tahun 2001 dilihat dari sebanyak 3000 salinan buku dicetak untuk 

kementerian pendidikan dan disalurkan ke sekolah-sekolah Polandia.
445

 

Permintaan tinggi buku kemudian mendorong untuk pencetakan kembali dalam 
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jumlah yang sama. Di Jerman, Georg Eckert Institute mempublikasikan 2200 

salinan dan memastikan ketersediannya di toko buku.
446

 Federal Agency for 

Political Education di Jerman juga mencetak buku hingga sejumlah 22.400 

salinan per tahun 2007.
447

 Lima dari Federal Agency for Political Education juga 

mencetak sejumlah buku yang didistribusikan secara gratis pada pembaca.  

Karl Pellen salah satu ahli dalam prinsip pengajaran sejarah mereview 

bahwa buku ini bisa menarik penulis buku untuk mengembangkan sumber yang 

masuk di dalamnya.
448

 Media pengajaran juga mendapatkan perhatian 

internasional terkait proses resolusi konflik dan pembangunan pemahaman antar 

pihak. Buku panduan guru Jerman-Polandia ini diterjemahkan dalam bahasa 

Korea sepenuhnya yang kemudian dimasukkan dalam daftar bacaan murid di 

Korea Selatan dan digunakan sebagai model di wilayah Asia Timur.
449

 Televisi 

Jepang yakni Nippon News Network-STV menghadiri presentasi buku di Hanover 

dan menyiarkan laporan hari berikutnya.
450

 

Walaupun di beberapa negara bagian di Jerman, pembinaan patriotisme 

juga merupakan bagian dari pedoman kurikulum, dalam banyak kasus kurikulum 

lebih menekankan pentingnya "mengetahui masa lalu untuk memahami masa kini 

dan mencapai masa depan yang lebih baik."
451

 Terlebih lagi rekonsiliasi 

internasional yang telah terjadi umumnya diakui sebagai tujuan utama pendidikan 
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sejarah di Jerman.
452

 Oleh karena itu, komitmen tanpa kompromi untuk 

mengajarkan seluruh kebenaran masa lalu perang Jerman merupakan bagian dari 

kurikulum di semua wilayah Jerman termasuk bagian yang konservatif.
453

 Selain 

itu, salah satu contoh lain efektifitas Komisi adalah fakta bahwa saat ini informasi 

terkait Warsaw Uprising melawan Nazi pada tahun 1944 terdapat dalam berbagai 

buku Jerman yang sebelumnya tidak tercantumkan dalam materi pendidikan 

Jerman.
454

 

Pekerjaan Komisi menjadi contoh terutama di kawasan Asia Timur dimana 

konflik terkait buku sejarah masih mengganggu dalam hubungan diplomasi. 

Menurut Presiden Korea Selatan terdahulu Roh Moo-hyun, Jerman dengan benar-

benar merefleksikan masa lalu sejak Perang Dunia telah membantu penyembuhan 

luka dalam sejarah Eropa dan menjadikannya landasan psikologis bagi integrasi 

Eropa misalkan melalui penulisan bersama buku sejarah dengan Jerman dan 

Polandia.
455

 Hasil kerja Komisi berupa buku edisi Polandia Poland and Germany 

in the XX century. Guidelines and resources for teaching history dengan editor 

Ursula AJ Becher, Włodzimierz Borodziej, Krzysztof Ruchniewicz dalam bahasa 

Korea pada tahun 2003.
456

 Dengan memaparkan murid-murid pada narasi 

kemajemukan dan keragaman mengenai masa lalu dianggap lebih demokratis dan 

menciptakan peluang bagi dialog dan pemulihan hubungan dengan mendorong 

murid untuk mempertanyakan, mengkritik, dan meninjau kembali narasi 
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kelompok dan prasangka yang terbentuk sebelumnya yang ekslusif dan 

tampaknya tidak bisa didamaikan.
457

  

5.2.3 Adanya Kemungkinan Peran German-Polish Textbook 

Commission dalam Perkembangan Opini Masyarakat Jerman dan 

Polandia 

Dengan keterbatasan penelitian, sulit secara jelas untuk memastikan bahwa 

aktivitas German-Polish Textbook Commission berdampak langsung dalam 

perubahan opini masyarakat. Tetapi proses diskusi yang dilakukan Komisi 

diinisiasi dari komunikasi masyarakat lintas negara. Jejak pendapat tahun 1970 

memperjelas perlunya institusionalisasi dialog buku teks Jerman-Polandia karena 

citra negatif Polandia di antara lulusan Volksschule di Hamburg.
458

 Setelah 

normalisasi hubungan bilateral serta pendirian German-Polish Textbook 

Commission tahun 1972, survei menunjukkan perbaikan opini masyarakat. Pada 

Mei 1972 jajak pendapat Jerman Barat mengungkapkan bahwa 62% responden 

menerima garis Oder-Neisse yang meningkat dibandingkan pada tahun 1952 

(sebanyak 8% responden) dan tahun 1964 (sebanyak 22% responden).
459

 Survei 

bulan Agustus tahun 1972 juga menunjukkan bahwa 43% responden percaya 

bahwa melalui Perjanjian Warsawa hubungan baik dengan Polandia dapat tercapai 

sedangkan 24% lainnya menolak.
460

 

Penerimaan hubungan baru ini bisa dilihat dari tanggapan publik pada 

September 1990, sebanyak 43% percaya bahwa hubungan dengan Polandia bisa 
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dikatakan baik dan 30% menjawab negatif.
461

 Setelah berlangsungnya kemitraan 

baru, presentase positif hingga 49% dan mayoritas 52% mengganggap hubungan 

dengan Polandia akan menjadi sedekat Perancis-Jerman.
462

 Berdasarkan survei 

yang diadakan pada tahun 1994 sebanyak 61% masyarakat Polandia percaya 

bahwa mereka harus memaafkan Jerman atas kejahatan yang dilakukan dalam 

Perang Dunia II.
463

 Survei ini sendiri dilakukan setelah Polandia mengalami 

perubahan struktural internal, demokratisasi dan orientasi politik luar negeri Barat. 

Perubahan pemerintahan di Jerman dan berakhirnya pemerintahan 

Kanselir Kohl mendapatkan berbagai tanggapan terkait implikasinya dalam 

hubungan Polandia dan Jerman serta proses integrasi Polandia ke Uni Eropa. 

Survei tahun 1999 lebih menunjukkan opini masyarakat Polandia yang bervariasi. 

Terkait dengan perubahan pemerintahan Jerman sebanyak 34% responden 

Polandia menganggap hal ini tidak akan berdampak pada hubungan kedua negara 

dibandingkan 21% yang berpendapat akan berdampak negatif.
464

 

Pada Maret 2006 sebuah survei dipublikasikan di tengah kontroversi 

terkait usulan European Constitution sekaligus intervensi Irak, pembangunan 

Centre Against Expulsion dan hubungan Jerman-Rusia terkait konstruksi pipa gas 

di Laut Baltik.
465

 Survei menunjukkan bahwa masyarakat Polandia dan Jerman 
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ketika ditanya tentang masa depan hubungan kedua negara umumnya mengatakan 

tidak akan berubah, atau sedikit di antaranya menganggap akan meningkat. 

Gambar 9. Survei Poles and Germans evaluate their mutual relations 

 
Sumber: CBOS (Public Opinion Research Center, Poland), Polish Public Opinion, 

Maret 2006, Diakses dari 

http://www.cbos.pl/PL/publikacje/public_opinion/2006/03_2006.pdf pada 15 

Maret 2018 

Ketakutan memburuknya hubungan mutual jarang ditemukan yakni sebanyak 4% 

dari masyarakat Polandia dan sebanyak 7% dari masyarakat Jerman.
466

 Hal ini 

menunjukkan bahwa perkembangan situasi politik kemungkinan kecil 

mempengaruhi hubungan dalam level masyarakat Jerman dan Polandia. 

Pada awalnya gagasan proyek joint textbook ini mendapatkan berbagai 

tanggapan dari publik kedua negara. Pada tahun 2005, sebanyak sepertiga dari 

masyarakat Polandia menilai bahwa hubungan dengan Jerman bisa dikatakan 

baik.
467

 Sementara pada tahun 2007, pendapat ini hanya dimiliki oleh 18% 

sedangkan 22% lainnya menilai hubungan Jerman-Polandia dikatakan buruk.
468

 

Berkaitan dengan proyek ini berdasarkan poling tahun 2010 di Polandia, sebanyak 
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46% responden menganggap bahwa buku sejarah bersama mungkin untuk 

diwujudkan sedangkan 41% menolak.
469

 Selain itu sebanyak 51% akan 

menggunakan buku berasal dari pemuda Polandia yang berpartisipasi dalam 

integrasi Eropa dan 32% menolak. Jika dilihat disini, masyarakat Polandia 

perlahan mulai menerima hubungan dengan Jerman yang lebih terbuka. 

Menandai 25 tahun penandatanganan Treaty on Good Neighbourship and 

Friendly Cooperation, pada tahun 2016 Polish-German Barometer kembali 

mengadakan survei penerimaan masyarakat Jerman dan Polandia terhadap satu 

sama lain. Pada tahun 2016, masyarakat Polandia yang bisa menerima masyarakat 

Jerman dalam semua peran sosial dan level penerimaan cukup tinggi seperti peran 

yang lebih netral sebagai tetangga (77%) dan residen (79%), atau peran yang lebih 

personal sebagai teman (74%) dan peran yang melibatkan ketergantungan seperti 

atasan (73%).
470

 Di sisi lain, penerimaan masyarakat Jerman terhadap masyarakat 

Polandia umumnya meningkat sejak tahun 2000 khususnya dalam peran yang 

lebih netral seperti rekan (79%), residen (74%), dan tetangga (77%).
471

 Sedangkan 

survei terbaru (November 2017) oleh CBOS sebanyak 56% responden Polandia 

mengganggap hubungan Polandia-Jerman sebagai rata-rata yakni tidak baik 

maupun buruk, 18% menilai baik sedangkan 16% menilai buruk dan 10% menilai 

tidak tahu terkait hubungan Polandia-Jerman.
472
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