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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 

Studi History Education and Historical Reconciliation in East Asia: 

Focusing on the History Textbook Dialogues between South Korea and Japan 

pada tahun 2015 oleh Unsuk Han membahas bagaimana dialog di Eropa terkait 

buku pelajaran sejarah telah mempengaruhi dialog di China, Jepang dan Korea 

Selatan.
34

 Jurnal ini fokus pada apa yang telah dicapai dan keterbatasan dalam 

dialog di Asia Timur dengan fokus pada Jepang dan Korea Selatan. Konsensus 

terbentuk bahwa berdamai dengan masa lalu dan mencapai rekonsiliasi historis 

merupakan prasyarat mendirikan East Asian Community.
35

 Dialog antara Perancis 

dan Jerman Barat menjadi model buku sejarah bilateral untuk negara Eropa 

lainnya. Mengikuti model Perancis-Jerman Barat, West German-Polish Textbook 

Commission juga berhasil menyusun rekomendasi terkait sejarah dan geografi.
36

 

Ungkapan “The Past That Will Not Pass" yang ditulis Ernest Nolte, 

menurut Unsuk Han cocok untuk menggambarkan budaya memori Asia Timur.
37

 

Isu lama tentang masa lalu yang belum terselesaikan dilanjutkan oleh politisi 

konservatif dan elit budaya Jepang. Pada tahun 1982, Kementerian Pendidikan, 

Sains dan Budaya Jepang berusaha untuk mengganti kata invasi dalam buku 

                                                           
34

Unsuk Han, “History Education and Historical Reconciliation in East Asia: Focusing on the 
History Textbook Dialogues between South Korea and Japan,” The Journal of Northeast Asian 
History, Volume 12 Number 1 (Summer 2015), 95-133. Northeast Asian History Foundation. 
35

 Ibid., Hal 98 
36

 Ibid., Hal 102 
37

 Ibid., 105 
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sejarah sekolah atas yang mengacu pada invasi Jepang ke benua Asia.
38

 Hal ini 

memunculkan perlawanan keras dari Cina dan Korea Selatan yang menyebutnya 

sebagai serangan kedua buku teks Jepang, mengikuti serangan pertama ketika 

Ienaga Saburō yang harus mendapatkan tuntutan hukum.
39

 Pemerintah Jepang 

akhirnya menarik upaya tersebut karena kekhawatiran yang dapat 

mempermalukan secara internasional. 

Sejarawan seperti Nishikawa Masao dan Bandō Hiroshi mengambil 

catatan dari contoh Jerman Barat-Polandia dalam merefleksikan serangan buku 

kedua pada tahun 1982.
40

 Fokusnya pada apa yang dipermasalahkan tentang 

perbedaan sistem pemantauan buku Jerman dengan Jepang yaitu upaya revisi 

buku pelajaran sejarah dibandingkan berkolaborasi dengan negara tetangga. 

Sejarawan konservatif menolak untuk belajar dari model Jerman Barat-Polandia 

seperti Watanabe Shōichi yang menegaskan tidak adil untuk membandingkan 

Jepang sebelum perang dengan Nazi Jerman dan  Nishi Yoshiyuki yang 

berpendapat tidak adanya pembahasan Katyn Forest Massacre dalam 

rekomendasi Komisi.
41

 Sementara itu, berbagai sejarawan Korea Selatan 

memandang bahwa Jepang perlu mengadopsi proses model Jerman Barat dan 

Polandia tersebut.
42

 

Sebagai studi terdahulu, jurnal ini membantu dalam pembahasan terkait 

penyelesaian masa lalu sebagai prasyarat rekonsiliasi historis dan perbandingan 

model Eropa (khususnya Jerman-Polandia) dengan Asia Timur. Selain itu, studi 

                                                           
38

 Ibid., Hal 106 
39
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ini juga menjadikan rekonsiliasi Jerman dengan bekas negara musuhnya secara 

umum dan model dialog buku sejarah yang dijadikan contoh bagi Jepang dan 

Korea Selatan. Hal yang paling bisa dijadikan contoh adalah kepercayaan bahwa 

permintaan maaf tulus dari pelaku kejahatan dan berdamai dengan masa lalu 

untuk mencapai rekonsiliasi. Misalkan dengan kaum terpelajar Korea Selatan 

yang yakin bahwa permintaan maaf tulus dari Jepang atas kekejamannya atau 

berdamai dengan masa lalu merupakan prasyarat mencapai rekonsiliasi historis 

antara dua negara dan pendirian East Asian Community.
43

 

Studi terdahulu kedua merujuk pada disertasi Alexandra Sakaki yang 

berjudul Germany and Japan as Regional Actors in The Post-Cold War Era: A 

Role Theoretical Comparison tahun 2011. Studi terdahulu ini membahas perilaku 

politik luar negeri dalam kebijakan Jerman dan Jepang sebagai aktor regional 

terkait pertahanan misil dan sengketa buku dengan menggunakan National Role 

Conceptions dan analisis konten kualitatif pada pidato politik luar negeri.
44

 Dalam 

penelitian ini, khususnya pada Chapter 4, Policies on Textbook Talks: Comparing 

German-Polish and Japanese-South Korean Dialogue membahas sengketa buku 

antara Jerman-Polandia dan Jepang-Korea Selatan. Pengalaman traumatik perang 

dan kekerasan dapat mengunci dua negara pada siklus saling tidak percaya dan 

dendam yang berdampak serius pada perdamaian dan keamanan bilateral dan 

regional.
45

 Harmonisasi memori nasional antara bekas musuh sebagai syarat 

utama untuk mewujudkan hubungan yang stabil berdasarkan rekonsiliasi dan 

                                                           
43

 Ibid., Hal 116. 
44

 Alexandra Sakaki, “Policies on Textbook Talks: Comparing German-Polish and Japanese-South 
Korean Dialogue.” Germany and Japan as Regional Actors in The Post-Cold War Era: A Role 
Theoretical Comparison, (Dissertation). University of Trier : 2011. 
45

 Ibid. Hal 219. 
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dialog joint textbook diakui sebagai cara efektif untuk mempersempit perbedaan 

sejarah. 

Pada periode paska perang, Jerman dan Jepang sama-sama menghadapi 

perselisihan substansial dengan negara tetangga yaitu masing-masing Polandia 

dan Korea Selatan terkait dengan intepretasi sejarah dan penggambaran dalam 

buku. Berdasarkan perspektif sejarah, hubungan Jerman-Polandia dan Jepang-

Korea Selatan memiliki kesamaan masyarakat yang telah saling terikat sebelum 

salah satu pihak menindas pihak lainnya pada awal abad 20. Setelah tahun 1945, 

ketika Polandia dan Korea Selatan menekankan pada penindasan dan perilaku dari 

bekas musuh, buku sejarah Jerman dan Jepang hanya memberikan perhatian kecil 

yang mencerminkan kemunduran ekonomi pada bekas negara musuhnya. 

Bab ini terbagi dalam empat bagian, pertama membahas pentingnya 

textbook consultation dalam konteks proses rekonsiliasi paska konflik dan 

membahas tujuan perundingan tersebut. Menggarisbawahi peran aktor pemerintah 

dan masyarakat sipil dalam mengatasi sengketa buku sejarah, bahwa dukungan 

pemimpin politik merupakan faktor penentu dalam mendamaikan memori 

nasional yang kontroversial. Pada bagian kedua dan ketiga membahas sikap 

pemerintah Jerman dan Jepang terkait pembicaraan bilateral dengan Polandia dan 

Korea Selatan. Sedangkan pada bagian terakhir membandingkan kebijakan 

Jerman dan Jepang menilai apakah konsepsi peran memberikan penjelasan yang 

berguna bagi perilaku masing-masing negara dan mengeksplorasi faktor lain yang 

perlu dipertimbangkan. 
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Dalam studi terdahulu ini ditemukan perbedaan secara signifikan dari 

perilaku yang ditunjukkan pembuat kebijakan Jerman dan Jepang. Pemimpin 

Jepang mencerminkan kurangnya kemauan politik untuk berdialog dengan Korea 

Selatan untuk memperbaiki bersama penggambaran negatif dalam buku. 

Sementara Jerman dan Polandia telah mencapai rekonstruksi bilateral masa lalu 

dengan melembagakan dialog buku dalam narasi baru yang diterima kedua pihak. 

Oleh karena itu, hubungan Jepang dan Korea masih terganggu oleh perdebatan 

intepretasi sejarah dan pendidikan sekolah. 

Selain memberikan informasi perbandingan Jerman dan Jepang, studi 

terdahulu ini juga memberikan penjelasan terkait perkembangan pendekatan 

dalam pembicaraan buku teks internasional. Studi buku yang dilakukan setelah 

Perang Dunia II dan sepanjang periode Perang Dingin bergantung terutama pada 

consensus model yaitu pihak-pihak yang terlibat menekankan pada poin 

kesepakatan dibandingkan perbedaan dalam perspektifnya.
46

 Tujuannya adalah 

untuk menunjukkan bahwa negara-negara yang bersangkutan memiliki perspektif 

serupa terkait isu sehingga memberikan dasar bagi hubungan berorientasi masa 

depan. Sedangkan pembicaran yang lebih baru bergantung pada multiperspectivity 

model yaitu peserta berusaha mengungkap poin kesepakatan sekaligus juga 

menekankan fakta bahwa fenomena sejarah bisa diintepretasikan dan dibangun 

kembali dari berbagai perspektif.
47

 Tujuannya adalah membuat buku lebih plural, 

insklusif dan integratif serta mengajarkan siswa untuk berfikir kritis dan 

memahami kompleksitas situasi sejarah. 

                                                           
46
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47
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Studi terdahulu ketiga penulis ambil dari jurnal tahun 2011 yang ditulis 

oleh Josephine Sundqvist berjudul Reconciliation as a Societal Process : A Case 

Study on the Role of the Pentecostal Movement (ADEPR) as an Actor in the 

Reconciliation Process in Post-genocide Rwanda. Pada penelitian tersebut, 

Sundqvist berusaha menjelaskan tentang apa peran gerakan sosial keagamaan 

khususnya ADEPR dalam pembangunan perdamaian dan proses rekonsiliasi serta 

bagaimana gerakan ini digunakan sebagai instrumen dalam pembangunan 

perdamaian pada level grassroots di Rwanda. Walaupun agama bisa 

disalahgunakan pada kepentingan tertentu, agama merupakan faktor tertentu yang 

dipertimbangkan dalam proses rekonsiliasi untuk mengarahkan pada perdamaian 

berkelanjutan.
48

 Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan 

wawancara semi struktur, observasi peserta dan analisis teks kualitatif. 

Dalam penelitian tersebut, Sundqvist berusaha membahas peran ADEPR 

dalam proses rekonsiliasi nasional paska genosida Rwanda dengan menggunakan 

tiga sampel berbeda yaitu dari perwakilan gerakan itu sendiri, perwakilan gerakan 

keagamaan lain, dan dari aktor non keagamaan. Berdasarkan penelitian ini, 

gerakan menekankan adanya healing, baik pelaku atau korban sehingga mengarah 

pada rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara individu atau kelompok membutuhkan 

keterlibatan dua atau lebih pihak-pihak dalam interaksi permintaan maaf dan 

pengampunan serta adanya keinginan untuk memulai hubungan baru berdasarkan 

penerimaan dan kepercayaan.
49

 Gerakan keagamaan juga ditugaskan untuk 

                                                           
48

 Josephine Sundqvist, “Reconciliation as a Societal Process : A Case Study on the Role of the 
Pentecostal Movement (ADEPR) as an Actor in the Reconciliation Process in Post-genocide 
Rwanda.” Swedish Missiological Themes, 99, 2 (2011) 158. 
49

 Ibid. Hal 167. 
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menciptakan masyarakat berdasarkan kerja peace, justice, truth dan mercy pada 

pelaku dan korban. ADEPR lebih menekankan pada komponen mercy. 

Penelitian ini menganggap bahwa ADEPR berhasil menekankan pada 

pertobatan atau pengakuan. Melalui truth, sejarah menjadi lebih transparan, proses 

rekonsiliasi tanpa kebenaran akan menjadi sangat dangkal.
50

 Rekonsiliasi juga 

bisa dilihat sebagai menyatukan justice dan mercy  dalam proses pemahaman dan 

pengampunan, integrasi antara aspek sekuler dan agama. Sebagai salah satu 

bagian penting dalam rekonsiliasi untuk mencapai perdamaian berkelanjutan 

adalah dengan mengembangkan agenda. Tetapi dalam studi kasus di Rwanda, 

strategi rekonsiliasi bukan menjadi fokus utama gerakan karena kurangnya 

sumber finansial. 

Rekonsiliasi melalui pendidikan dilakukan oleh ADEPR yang tidak hanya 

aktif dalam menyediakan pendidikan primer dan sekunder tetapi juga mengatur 

sesi pelatihan umum untuk anggota dan pemimpin gerakan. Pendidikan berperan 

penting dalam proses rekonsiliasi, mempromosikan pemahaman baik masa lalu, 

membangun kemampuan dengan hidup bersama dalam keberagaman dan untuk 

mempromosikan pemulihan dan rekonsiliasi.
51

 Penelitian ini memasukkan faktor 

internal dan eksternal yang mempengaruhi proses rekonsiliasi. Faktor internal 

seperti pemerintah dan faktor eksternal seperti diaspora dan gerakan asing lain. 

Hal yang dapat penulis ambil dari studi terdahulu ini adalah berkaitan dengan 

peran aktor tertentu dalam rekonsiliasi berdasarkan komponen rekonsiliasi 

Lederach yaitu truth, mercy, justice, dan peace.  

                                                           
50

 Ibid. Hal 169. 
51
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Tabel 1. Perbandingan Studi Terdahulu  

 History Education 

and Historical 

Reconciliation in 

East Asia: 

Focusing on the 

History Textbook 

Dialogues between 

South Korea and 

Japan  

Germany and Japan 

as Regional Actors 

in The Post-Cold 

War Era: A Role 

Theoretical 

Comparison 

Reconciliation as a 

Societal Process : 

A Case Study on 

the Role of the 

Pentecostal 

Movement 

(ADEPR) as an 

Actor in the 

Reconciliation 

Process in Post-

genocide Rwanda 

Persamaan 1.Membahas upaya 

perbaikan dan 

dialog sejarah, 

serta membahas 

model Jerman-

Polandia 

 

1. Pembahasan pada 

sengketa dan 

upaya dialog 

intepretasi sejarah 

Jerman dan 

Polandia 

1. Peran aktor pada 

proses 

rekonsiliasi 

sesuai dengan 

komponen 

rekonsiliasi 

Lederach 

berdasarkan 

aktivitas yang 

dilakukan  

Perbedaan 1. Membahas 

rekonsiliasi 

historis di Asia 

Timur dengan 

fokus Jepang-

Korea Selatan 

1. Penggunaan 

konsep National 

Role Conceptions 

dan 

membandingkan 

dua studi kasus 

1. Rekonsiliasi 

nasional paska 

genosida Rwanda 

Sumber : Hasil olahan penulis 
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2.2 Definisi Konseptual 

2.2.1 Rekonsiliasi 

Istilah bahasa Inggris reconciliation memiliki akar etimologi dari bahasa 

Latin reconciliare yaitu re (again) dan conciliare (make friendly).
52

 Istilah 

rekonsiliasi memiliki konotasi agama yang biasa digunakan dalam tradisi Kristen 

untuk menggambarkan hubungan rusak antara Tuhan dan umat manusia karena 

dosa dibangun kembali melalui pengorbanan diri Yesus.
53

 Rekonsiliasi 

merupakan dimensi dalam literatur yang lebih luas pada studi perdamaian yang 

digunakan untuk menunjukan proses mencapai damai setelah konflik major dan 

hubungan bilateral antara kedua negara.
54

  Rekonsiliasi juga menunjukan proses 

pembentukan perdamaian antara dua bekas musuh. Rekonsiliasi merupakan peace 

building, bukan damai itu sendiri.
55

 

Lederach mendefinisikan peacebuilding sebagai sebuah konsep 

komprehensif yang mencakup, menghasilkan, dan mendukung serangkaian 

proses, pendekatan, dan tahapan yang dibutuhkan untuk mentransformasikan 

konflik menuju hubungan yang lebih berkelanjutan dan damai.56 Lederach 

menyebutkan perlunya mempertimbangkan human dimensions dari tipe konflik.
57

 

Kelompok yang berkonflik hidup dalam geografi berdekatan memiliki 

                                                           
52

 Brounéus, K. Brounéus, Karen. Reconciliation – Theory and Practice for Development 
Cooperation. Sida. 2003. Hal 13. 
53

 Ibid. 
54

 Shiping Tang, “Review Article Reconciliation and the Remaking of Anarchy.” World Politics 63, 
No. 4, (2011) 711–749.  DOI: 10.1017/S0043887111000219. Hal 712. 
55

  Ibid.  Hal 714. 
56

 John Paul Lederach, “Part II: Building Peace – A Conceptual Framework,” Building Peace: 
Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington, DC: United States Institute of Peace. 
1997. 
57

 John Paul Lederach, “Reconciliation: The Building of Relationship,” Building Peace: Sustainable 
Reconciliation in Divided Societies. Washington DC: United States Institute of Peace. 1997. Hal 23 
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pengalaman langsung dengan trauma kekerasan yang berkaitan dengan bagaimana 

mereka mempersepsikan lawan. Terkadang persepsi ini terkait dengan sejarah 

ketidakadilan dan permusuhan antar generasi ke generasi. Sebagai tetangga tetapi 

masih terkunci dalam siklus interaksi yang tidak bersahabat, konflik ditandai 

dengan kebencian, ketakutan dan stereotip yang tidak bisa dipisahkan. 

Lederach menyebut bahwa pembangunan perdamaian harus berakar dan 

responsif pada realitas pengalaman dan subyektif yang membentuk persepsi dan 

kebutuhan masyarakat.
58

 Oleh karena itu pembahasan perlu bergeser dari 

kerangka tradisional dan aktivitas yang membentuk diplomasi negara. Aspek 

hubungan dalam rekonsiliasi merupakan komponen utama peacebuilding.59 

Sedangkan pertemuan realisme dan inovasi merupakan ide dari rekonsiliasi. 

Lederach menjelaskan tiga asumsi kerja dalam mengusulkan sebuah 

konseptualisasi rekonsiliasi. Pertama, bahwa dalam rekonsiliasi hubungan adalah 

dasar konflik dan solusi jangka panjanganya sehingga hubungan sebagai focal 

point untuk dialog berkelanjutan dalam pengaturan konflik berkepanjangan.60 

Rekonsiliasi dibangun atas mekanisme yang melibatkan sisi konflik satu sama lain 

sebagai humans-in-relationship.
61

 

Kedua, keterlibatan kelompok-kelompok yang bertentangan 

mengasumsikan sebagai pertemuan bukan hanya aktor tetapi juga berbagai arus 

kegiatan yang sangat berbeda dan saling bergantung.62 Masyarakat membutuhkan 

kesempatan dan ruang untuk saling mengungkapkan trauma dan ketidakadilan 

                                                           
58

 Ibid., Hal 24 
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 Ibid 
60

 Ibid. Hal 26 
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 Ibid 
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yang dialami. Pengakuan melalui mendengarkan cerita satu sama lain 

memvalidasi pengalaman dan perasaan yang mempresentasikan langkah awal 

pada pemulihan dan hubungan. Rekonsiliasi, intinya, mewakili tempat, titik temu 

dimana kekhawatiran tentang masa lalu dan masa depan bisa bertemu. 

Ketiga, rekonsiliasi butuh melihat ke luar arus utama tradisi politik 

internasional untuk menemukan inovasi.
63

 Dilihat dari perspektif teologis, 

menurut Lederach merujuk pada Mazmur 85 yang mengacu pada kembalinya 

orang ke tempat asal mereka dan kesempatan untuk perdamaian. Kemudian 

intinya disebutkan pada Mazmur 85: 10 yang berbunyi, “Truth and mercy have 

met together; peace and justice have kissed".
64

 

Rekonsiliasi dapat dipahami sebagai fokus dan lokus yakni sebagai 

perspektif yang dibangun dan berorientasi pada hubungan aspek konflik serta 

sebagai fenomena sosial yang mewakili ruang, tempat atau lokasi perjumpaan, 

dimana pihak yang saling berkonflik bertemu.65 Rekonsiliasi harus aktif untuk 

menciptakan pertemuan dimana masyarakat dapat fokus pada hubungannya dan 

berbagi persepsi, perasaan, dan pengalaman satu sama lain dengan tujuan 

menciptakan persepsi dan saling berbagi pengalaman baru. Kemudian rekonsiliasi 

memiliki tiga paradoks yaitu secara keseluruhan rekonsiliasi mempromosikan 

sebuah pertemuan antara masa lalu dan masa depan jangka panjang, mengungkap 

apa yang telah terjadi dan merelakannya untuk memperbarui hubungan dan 

                                                           
63

 Ibid., Hal 27 
64

 Ibid 
65
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mengakui kebutuhan untuk memberi waktu dan tempat bagi keadilan dan 

perdamaian.66  

Lederach mengidentifikasi empat konsep utama dalam frase yaitu Truth, 

Mercy, Peace dan Justice. Saat membahas truth (kebenaran), gambar yang terlihat 

adalah kejujuran, keterbukaan rahasia, kejelasan, pertanggungjawaban terbuka, 

dan kerentanan.67 Dalam mercy, gambar yang muncul adalah rasa kasihan, 

pengampunan, penerimaan, dan awal yang baru.68 Tanpa mercy, hubungan yang 

sehat tidak akan mungkin dilakukan. Justice/keadilan mengangkat citra yang kuat 

untuk membuat sesuatu dengan benar, menciptakan kesempatan yang sama, 

memperbaiki kesalahan, dan restitusi.69 Dengan Peace/damai muncul gambaran 

harmoni, persatuan, kesejahteraan.70 Perdamaian tidak hanya untuk beberapa 

orang tetapi mencakup semua orang. 

Pada jurnal Practicing peace: Psychological roots of transforming 

conflicts sebagai  milik Laura K. Taylor dan John Paul Lederach, keempat konsep 

dideskripsikan sebagai komponen (energi) sosial transformasi konflik untuk 

mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Keempat kunci tersebut seperti 

pencarian kebenaran dan pengakuan atas kerugian, penawaran belas kasihan dan 

perasaan kasihan, tuntutan untuk keadilan dan hak asasi manusia, serta harapan 

untuk memulihkan hubungan damai seperti pada tulisan sebelumnya merupakan 

                                                           
66
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kunci utama dalam rekonsiliasi yang berkelanjutan.71 Energi sosial seperti truth, 

mercy, justice dan peace ini merupakan inti peacebuilding yang muncul untuk 

keberlanjutan dan keterikatan serta mengarahkan transformasi konflik. 

Transformasi konflik mencari ruang sosial yang memperbolehkan 

keempatnya untuk lebih terlibat secara konstruktif dan menumbuhkan potensi 

harmoni.
72

 Sebagai energi perubahan, truth, mercy, justice dan peace dalam 

praktek membangun kembali komunitas, mengembalikan kepercayaan pada 

hubungan yang retak dan struktur sosial masyarakat.
73

 

Gambar 1.  The Place Called Reconciliation 

 
Sumber: John Paul Lederach, Building Peace: Sustainable Reconciliation in 

Divided Societies, Washington, DC: United States Institute of Peace, 1997: Hal 

30. 

2.2.1.1 Truth 

Berdasarkan pembahasan dan gambar di atas, menurut Lederach 

komponen truth terdiri atas acknowledgment, transparency, revelation, dan 

clarify. Acknowledgment terkait dengan aspek dasar dari rekonsiliasi adalah 

pengakuan penderitaan dan pengalaman kehilangan dari para anggota salah satu 

                                                           
71

 Laura K. Taylor, & John Paul Lederach, “Practicing peace: Psychological roots of transforming 
conflicts,” Global Journal of Peace Research and Praxis, 1(1), (2014) Hal 13 
72

 Ibid. Hal 15. 
73

 Ibid. Hal 14. 
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pihak oleh bekas pelaku kejahatan.
74

 Pengakuan pelaku atas tindakan merugikan 

yang dilakukan bisa memuaskan para korban dan mengurangi tujuan balas 

dendam.
75

 Hal ini juga menyangkut penerimaan identitas, pengakuan politik dan 

pengakuan atas legitimasi pihak lain, keterikatan dengan wilayahnya, hak nasional 

termasuk hak menentukan nasib sendiri.
76

 

Truth sebagai sebuah energi sosial transformasi konflik memiliki sebuah 

kualitas interaktif yang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.77 

Mempromosikan kembali pengalaman dan perbedaan apa yang dianggap 

kebenaran di arena umum, namun juga berusaha untuk menyeimbangkan antara 

knowing dan acknowledging.78 Mengetahui pelanggaran masa lalu sehingga 

menjadi terlihat, serta menetapkan bahwa pelanggaran masa lalu tidak dapat 

diterima dan secara publik mengakui kebutuhan akuntabilitas untuk 

menumbuhkan budaya hak asasi manusia.79 Dalam hal ini, transparency berkaitan 

dengan keterbukaan. 

Kebenaran tentang tindakan buruk seringkali disembunyikan dan ditolak 

oleh anggota pihak pelaku.
80

 Terkadang hanya beberapa anggota salah satu pihak 

yang mengetahui kebenaran tertentu. Oleh karena itu kenyataan ini perlu dibuka 
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Resolution to Reconciliation, Bar-Simon-Tov, Y. (Ed) Oxford: Oxford University Press. 2004. Hal 99 
76

 Herbert C. Kelman, "Reconciliation as Identity Change: A SocialPsychological Perspective," 
From Conflict Resolution to Reconciliation, Bar-Simon-Tov, Y. (Ed) Oxford: Oxford University 
Press. 2004. Hal 122 
77

 Laura K. Taylor, & John Paul Lederach, op.cit, Hal 15. 
78

 Ibid., Hal 14 
79

 Ibid. 
80

 Louis Kriesberg, 2004, op.cit, Hal 83 



25 
 

kepada publik dan pihak lain. Revelation dapat mengurangi keluhan di antara para 

anggota kelompok yang menderita ketika pelaku menolak bertanggungjawab.
81

 

Clarify terkait untuk memperjelas atau mempermudah pemahaman dengan 

memberikan penjelasan yang lebih detail.
82

 Untuk mengklarifikasi sejarah bisa 

juga dengan menyediakan kesaksian korban untuk menyeimbangkan 

penyangkalan narasi sejarah.
83

 Kebenaran (truth) adalah keinginan untuk 

pengakuan salah dan validasi pengalaman dan kehilangan kemudian dipasangkan 

dengan mercy yang mengartikulasikan kebutuhan akan penerimaan, pengabaian, 

dan awal yang baru.84 

Teori psikososial dan pendekatan peacebuilding melengkapi konsep 

transformasi konflik truth, mercy, justice dan peace yang keempat energi sosial ini 

tercermin dalam konstruksi psikososial narasi/pendapat, empati/altruisme, 

perasaan bersalah individu/kolektif dan keamanan/ketakutan.
85

 Truth dalam 

pendekatan psikososial ini mempromosikan agen kelompok sosial atau individu 

dalam menyuarakan penindasan.
86

 Oleh karena itu proses kebenaran harus 

mengkomunikasikan baik pihak selamat dan pihak lainnya. Dalam psikologis 

mengakui bahwa para pihak selamat harus memiliki ruang untuk menceritakan 

ceritanya dengan diberikan perhatian yang setara bagaimana cerita-cerita ini dapat 

didengar.
87
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2.2.1.2 Mercy 

Menurut Lederach, komponen mercy terdiri atas acceptance, forgiveness, 

support, compassion, dan healing. Acceptance berkaitan dengan kesediaan untuk 

menerima peristiwa masa lalu untuk memulai hubungan yang lebih baik di masa 

depan. Permintaan maaf merupakan penerimaan formal tanggung jawab atas 

tindakan yang dilakukan dan untuk mengusahakan pengampunan dari korban.
88

 

Keyakinan baru harus merujuk konflik dengan sikap yang lebih obyektif termasuk 

juga pengakuan tentang tanggung jawab satu pihak atas tindakan yang dilakukan 

serta penerimaan bahwa kedua pihak merupakan korban dari konflik.
89

 

Dalam prakteknya, mercy seringkali dipahami sebagai pengampunan atau 

amnesti bagi pelaku dan sebagai energi sosial, mercy juga berusaha memahami 

penderitaan individu dan keseluruhan masyarakat.90 Mercy berinisiasi untuk 

memperbaiki, menyembuhkan dan merehabilitasi pelaku dan korban kekerasan.91 

Support berkaitan dengan dukungan kerjasama dalam pemulihan hubungan. 

Rekonsiliasi juga membutuhkan lebih dari hubungan persahabatan antara 

pemimpin tetapi juga dukungan dari seluruh atau sebagian besar masyarakat.
92

 

Dalam perspektif yang berorientasi pada korban, mercy bisa disamakan 

dengan empati, compassion, atau kemampuan menempatkan diri pada pihak 

lain.
93

 Dengan adanya pengembangan empati atau alturisme yang lahir dari 

penderitaan selama represi politik dan kekerasan, mercy dapat 
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dikonseptualisasikan sebagai perilaku pro sosial yang dimotivasi oleh penderitaan 

dan masa sulit.
94

 Dalam hal ini mercy melalui healing merupakan motivasi 

psikososial korban dari penindasan masa lalu untuk bertransformasi diri menjadi 

agen yang bekerja untuk masa depan yang lebih damai.
95

 Yinan He menyebutkan 

permintaan maaf sebagai penyembuhan secara emosional dan akan efektif jika 

disampaikan dalam cara yang sama-sama dapat dipahami.
96

 

2.2.1.3 Justice 

Menurut Lederach, komponen justice terbangun atas equality, right 

relationships, making things right, dan restitution. Equality berkaitan dengan hak 

dan hubungan yang seimbang antar pihak-pihak yang sebelumnya berkonflik. 

Justice sebagai energi sosial memasukkan akuntabilitas legal untuk kekejaman 

masal, kesetaraan dan keadilan bagi korban selamat.97 Dalam peacebuilding, hal 

ini terkait pembahasan keadilan retributif dengan memperlakukan kesalahan masa 

lalu sebagai kejahatan yang dihukum oleh negara atau pengadilan internasional 

dan keadilan restoratif yang mendorong tanggung jawab pelaku agar berdampak 

pada kehidupan nyata.98  

Right relationship berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara pihak-

pihak setelah terjadinya konflik. Kemudian melengkapi mercy, justice juga 

berfokus pada beberapa hubungan di antara korban, korban selamat, pengamat, 

                                                           
94

 Ibid. 
95

 Ibid. 
96

 Yinan He “Comparing Post-War (West) German - Polish and Sino Japanese Reconciliation: A 
Bridge Too Far?.” Europe-Asia Studies, 63:7, (2011). Hal 1163 
97

 Laura K. Taylor, & John Paul Lederach, op.cit. Hal 15 
98

 Ibid. 



28 
 

pelaku dan masyarakat luas.99 Keadilan juga mengakui sifat proses struktural dan 

bertujuan mendorong penyeimbangan kembali hubungan yang tidak setara. 

Justice atau akuntabilitas pelaku dan kesetaraan bagi korban dapat dipahamai 

dalam psikososial sebagai perasaan bersalah kolektif atau individu.
100

 Sebagai 

contoh akuntabilitas individu mengakui orang-orang tertentu daripada keseluruhan 

kelompok untuk bertanggung jawab. Tetapi jika hal ini tidak dipenuhi, korban 

akan berbalik melawan entitas kolektif yang bertanggung jawab atas kekerasan di 

masa lalu.
101

  

Making things right/ rectification merupakan upaya perbaikan atau 

membuat sesuatu menjadi benar.
102

 Adanya ketidakdilan masa lalu dan berlanjut 

pada ingatan terkait ketidakadilan tersebut memunculkan pertanyaan tentang 

perbaikan ketidakadilan.
103

 Restitusi merupakan usaha untuk mengembalikan apa 

yang sudah rusak dan mencari keadilan.
104

 Tanggung jawab harus diungkapkan 

secara simbolis dalam pengakuan atas tindakan serta dampaknya pada pihak lain 

dan permintaan maaf yang tepat dan nyata dalam langkah kompensasi, reparasi 

dan restitusi.
105

 Justice mewakili pencarian hak individu dan kelompok, untuk 
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restrukturisasi sosial, dan restitusi dikaitkan dengan peace yang menggarisbawahi 

perlunya saling ketergantungan, kesejahteraan, dan keamanan.106  

2.2.1.4 Peace 

Menurut Lederach komponen peace terdiri atas harmony, unity, well-

being, security, dan respect. Rekonsiliasi berarti mengembalikan persahabatan dan 

harmoni antara pihak-pihak yang berkonflik setelah resolusi konflik atau 

transformasi hubungan permusuhan dan kebencian menjadi bersahabat dan 

harmonis.
107

 Unity terkait dengan upaya pembangunan hubungan bersama dalam 

masyarakat. Perdamaian bisa manifestasi langsung ataupun struktural karena 

proses perdamaian biasanya berfokus untuk mengakhiri kekerasan dan dari sudut 

struktural juga dipahami membangun hubungan bersama yang konstruktif dan 

berkembang dalam masyarakat.108 

Well-being terkait dengan tingkat kesejahteraan dalam masyarakat. Tidak 

hanya mengakhiri perilaku destruktif, perdamaian positif juga mencakup unsur-

unsur seperti kualitas kesehatan mental bagi mereka yang secara pribadi 

mengalami kekerasan, dan juga korban konflik yang terkena dampak kekerasan.109 

Perdamaian positif memimpikan masyarakat berkembang melalui akses ke 

pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll. 110 

Kebebasan dalam kegiatan sehari-hari tanpa rasa takut adanya kekerasan 

merupakan salah satu aspek eksistensi damai.
111

 Selain itu, keamanan dalam 
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komunitas juga menjadi kunci dimensi saling hadirnya kelompok etnis, politik, 

atau sosial yang sebelumnya berkonflik.
112

 Respect terkait dengan interaksi yang 

saling menghormati antara berbagai pihak. Perdamaian positif menunjukkan 

bahwa penting untuk memahami bagaimana perasaan individu dan bagaimana 

mereka berinteraksi dengan orang lain di komunitas mereka dan institusi yang 

lebih formal, seperti negara.113 Dalam perspektif psikososial, peace bisa dipahami 

sebagai ketenangan pikiran, keamanan dalam kehidupan sehari-hari, dan 

keamanan dalam komunitas.
114

  

 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

2.3.1 Definisi Operasional 

Setelah menjabarkan konseptualisasi rekonsiliasi dan komponen-

komponen rekonsiliasi yang dikemukakan oleh John Paul Lederach, selanjutnya 

penulis akan memilah komponen yang dianggap paling berperan dalam aktivitas-

aktivitas German-Polish Textbook Commission sebagai Komisi yang didirikan 

untuk menyelesaikan masalah sejarah dan geografi Jerman dan Polandia. Dari 

definisi dan asal konsep yang sudah penulis jelaskan, penulis 

mengoperasionalisasi komponen rekonsiliasi menjadi variabel dengan 

indikatornya masing-masing.  

1) Komponen Truth 

Dari 4 komponen rekonsiliasi yang disebutkan oleh John Paul Lederach, 

penulis hanya menggunakan komponen truth. Penulis beranggapan bahwa 
                                                           
112
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variabel ini merupakan variabel yang paling berpengaruh untuk mengidentifikasi 

peran German-Polish Textbook Commission dalam proses rekonsiliasi Jerman dan 

Polandia. Argumen ini dikuatkan dengan tujuan utama Komisi yang berkaitan 

dengan kemungkinan prasangka, stereotip, dan kesalahan intepretasi fakta dalam 

buku sejarah dan geografi serta representasi obyektif sejarah konflik di antara 

kedua negara. 

Sebelumnya disebutkan oleh John Paul Lederach bahwa (variabel) 

komponen truth terdiri atas (indikator) acknowledgment, transparency, revelation, 

dan clarify. Dalam acknowledgment, penulis akan mengamati bagaimana 

aktivitas-aktivitas German-Polish Textbook Commission dalam mendorong 

pengakuan masalah sejarah dan geografi kedua negara. Pengakuan tersebut 

mencakup pengakuan penderitaan dari salah pihak (Polandia) oleh pelaku 

kejahatan (Jerman). Pengakuan juga menyangkut penerimaan identitas, politik dan 

legitimasi pihak lain yang sebelumnya dipermasalahkan dalam hubungan Jerman 

dan Polandia. 

Dalam transparency, penulis akan mengamati bagaimana aktivitas-

aktivitas German-Polish Textbook Commission untuk mempromosikan 

keterbukaan pengalaman dan dialog sejarah dan geografi pada publik. 

Keterbukaan ini menyangkut akuntabilitas internal Komisi dan proses 

pembahasan masalah sejarah dan geografi yang dilakukan. Dalam revelation, 

penulis akan mengamati bagaimana aktivitas-aktivitas German-Polish Textbook 

Commission dalam pengungkapan fakta atau peristiwa masa lalu yang sebelumnya 

disembunyikan dan tidak (kurang) diketahui baik pihak Jerman ataupun Polandia. 
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Sedangkan dalam clarify, penulis akan mengamati bagaimana aktivitas-aktivitas 

German-Polish Textbook Commission untuk memperjelas atau memberikan 

pemahaman tentang narasi tertentu dalam hubungan Jerman dan Polandia. 

Tabel 2. Operasionalisasi Konsep 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi 

Konsep 

Rekonsiliasi 

John Paul 

Lederach 

Truth Acknowledgment Aktivitas German-Polish Textbook 

Commission membantu mendorong 

pengakuan masalah sejarah dan 

geografi termasuk pengakuan 

kejahatan, identitas, politik dan 

legitimasi oleh pihak Jerman dan 

Polandia 

Transparency Aktivitas German-Polish Textbook 

Commission membantu menerapkan 

akuntabilitas baik secara internal 

Komisi atau hubungan Jerman dan 

Polandia didiskusikan secara terbuka 

Revelation Aktivitas German-Polish Textbook 

Commission membantu membuka apa 

yang telah dirahasiakan atau kurang 

diketahui atas kenyataan yang terjadi 

oleh pihak Jerman atau Polandia 

Clarify Aktivitas German-Polish Textbook 

Commission membantu pelurusan 

narasi yang sebelumnya terdapat dua 

versi berbeda atau tidak benar oleh 

pihak Jerman dan Polandia 

Sumber: Hasil olahan penulis 
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2.3.2 Justifikasi Pengeliminasian Komponen-Komponen dalam 

Rekonsiliasi 

Dalam sub-bab ini, penulis menguraikan alasan pengeliminasian 

komponen-komponen dalam proses rekonsiliasi menurut John Paul Lederach. 

Dari 4 komponen yang ditawarkan yaitu truth, mercy, justice, dan mercy, penulis 

hanya memilih satu komponen (truth) untuk menganalisa penelitian dalam skripsi 

ini. Dengan adanya tiga komponen lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian 

ini, penulis memberikan alasan pengeliminasian dalam uraian di bawah. 

1) Komponen Mercy 

Komponen mercy terdiri atas acceptance, forgiveness, support, 

compassion, dan healing. Pengeliminasian pada variabel ini didasarkan bahwa 

mercy berkaitan dengan hubungan antara pelaku dan korban dalam konflik. 

Pelaku dan korban dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai entitas negara 

yaitu Jerman dan Polandia. Misalkan dalam upaya mendapatkan forgiveness, telah 

dilakukan oleh aktor negara (sebagai pelaku) seperti Presiden Jerman Roman 

Herzog pada peringatan 50 tahun Warsaw Uprising 1 Agustus 1994 di depan 

Presiden dan publik Polandia (sebagai korban).
115

 German-Polish Textbook 

Commission sebagai perwakilan ahli sejarah dan geografi Jerman dan Polandia 

bukan aktor politik yang memiliki kewenangan untuk mewakili negara sebagai 

pelaku ataupun korban.  
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2) Komponen Justice 

Komponen justice terdiri atas equality, right relationship, making things 

right/ rectification, dan restitution. Pengeliminasian pada variabel ini didasarkan 

bahwa justice merupakan aspek material yang mengikat secara politik (hukum). 

Dalam hal ini, justice juga terkait dengan hubungan Jerman dan Polandia sebagai 

identitas negara yang telah diidentifikasi sebagai pelaku dan korban. Misalkan 

pada tahun 1991 didirikan Foundation for Polish-German Reconciliation untuk 

membayar kompensasi pada korban Nazi,
116

 atau pelaksanaan serangkaian 

tribunal militer Nuremberg Trials bagi tokoh penting rezim Nazi.
117

 German-

Polish Textbook Commission sebagai perwakilan ahli sejarah dan geografi Jerman 

dan Polandia tidak melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengusahakan justice 

yang dapat mengikat secara hukum bagi kedua negara. 

3) Komponen Peace 

Komponen peace terdiri atas harmony, unity, well-being, security, dan 

respect. Pengeliminasian variabel ini didasarkan bahwa peace merupakan aspek 

moral jangka panjang dengan mengakhiri kekerasan dan mengusahakan 

perdamaian positif yang berdampak pada masyarakat. Negara-negara yang 

mencapai deep reconciliation mengusahakan perdamaian bersama melalui 

kerjasama keamanan komprehensif dan interaksi ekonomi yang lancar.
118

 

Aktivitas German-Polish Textbook Commission lebih pada mendukung atau 

melanjutkan upaya perdamaian yang dilakukan pemerintah Jerman dan Polandia. 
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2.4 Alur Pemikiran 

Bagan 1. Alur Pemikiran 

 

 

 

 

  

Latar Belakang Masalah:  
Sejak awal, Jerman menganggap pentingnya menghadapi sejarah dalam 

rangka mencapai rekonsiliasi dengan bekas musuhnya di masa lalu. 

Kebijakan Ostpolitik membuka hubungan dengan Polandia, pendirian 

German-Polish Textbook Commission dimaksudkan sebagai perantara dua 

negara dalam dialog pembahasan sejarah dan geografi. Tetapi German-

Polish Textbook Commission dibangun dan menghadapi tantangan 

berdasarkan hubungan dua negara yang rentan konflik. Padahal hubungan 

antar negara merupakan dasar dari rekonsiliasi bilateral.  

Rumusan Masalah:  
Bagaimana Peran German-Polish Textbook Commission dalam Proses 

Rekonsiliasi Jerman dan Polandia? 

Aktivitas German-Polish Textbook Commission 

Komponen Rekonsiliasi John Paul Lederach 

Truth 

1. Acknowledgment 

2. Transparency 

3. Revelation 

4. Clarify 

 

Rekonsiliasi 
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2.5 Argumen Utama 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penulis memiliki argumen 

utama yang diajukan mengenai peran German-Polish Textbook Commission 

dalam membantu proses rekonsiliasi Jerman-Polandia adalah: pertama, German-

Polish Textbook Commission akan melakukan aktivitas-aktivitas yang mendorong 

pengakuan masalah sejarah dan geografi termasuk pengakuan kejahatan, identitas, 

politik dan legitimasi oleh pihak Jerman dan Polandia. Kedua, German-Polish 

Textbook Commission membantu menerapkan akuntabilitas baik secara internal 

Komisi atau hubungan Jerman dan Polandia didiskusikan secara terbuka. Selain 

itu, German-Polish Textbook Commission juga membantu membuka apa yang 

telah dirahasiakan atau kurang diketahui atas kenyataan yang terjadi oleh pihak 

Jerman atau Polandia. Dan terakhir, German-Polish Textbook Commission 

membantu pelurusan narasi yang sebelumnya terdapat dua versi berbeda atau 

tidak benar oleh pihak Jerman dan Polandia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




