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 BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

 Dari deskripsi dan pembahasan hasil penelitian pada bab IV, dapat peneliti 

rumuskan suatu kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :  

 

A. Kesimpulan  

1. Kesimpulan Umum  

    Sebelum konflik, masyarakat Ternate sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 

budaya seperti adat-istiadat, kesusilaan (moral), hukum, kekerabatan, toleransi, 

gotong-royong, dan lain-lain. Nilai-nilai ini kemudian sanggup menyatukan 

masyarakat Ternate yang sangat heterogen. Kehidupan masyarakat saat itu sangat 

harmonis, tidak ada gangguan-gangguan keamanan yang berarti, hubungan antara 

agama yang satu dengan agama lainnya terjalin baik, demikian juga hubungan 

antara suku (etnik) yang satu dengan suku (etnik) lainnya sangat harmonis, rukun, 

dan rasa kekeluargaan terjalin sangat erat. Akan tetapi dengan terjadinya konflik 

etnik tersebut, masyarakat mengalami perubahan nilai-nilai budaya, etika, pola 

pikir dan tingkah laku serta memudarnya nilai-nilai gotong royong, toleransi, 

rengganggnya (tidak harmonisnya) hubungan antara anggota masyarakat yang 

berbeda etnis dan agama, serta marak terjadinya tindakan-tindakan anarkhis dan 

amoral, yang sangat meresahkan masyarakat luas. Kondisi yang demikian tentu 

saja dapat menghambat integrasi sosial masyarakat, khusnya masyarakat Ternate 

dan Maluku Utara, bahkan secara umum, dapat mengancam integrasi nasional 

bangsa Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, tokoh 
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agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain-lain, belum mencapai hasil yang 

maksimal. Upaya yang dilakukan masih berupa upaya perbaikan fisik, seperti 

memperbaiki rumah-rumah penduduk, rumah sakit, gedung sekolah, perbaikan 

jalan, dan lain-lain. Sementara pemulihan mental masyarakat korban konflik, 

belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.        

 

     2. Kesimpulan Khusus 

1. Nilai-nilai budaya masyarakat sebelum konflik etnik di Maluku Utara, 

mampu menyatukan masyarakat dari berbagai golongan (etnik, agama, 

danlain-lain). Melalui hasil observasi dan wawancara, peneliti 

berkeyakinan bahwa sebelum konflik etnik kehidupan masyarakat Kota 

Ternate sangat aman, damai, harmonis, penuh toleransi, serta terjalin 

hubungan kekerabatan yang sangat kuat antar berbagai suku dan pemeluk 

agama yang berbeda-beda. Masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-

nilai budaya, sehingga hubungan antar anggota masyarakat sangat 

harmonis dan tindakan-tindakan anarkhis sangat sulit terjadi di kalangan 

masyarakat. 

2. Pasca konflik etnik kehidupan masyarakat Kota Ternate mengalami 

perubahan yang sangat signifikan, mulai dari segi sosial budaya, ekonomi, 

politik, keamanan, dan lain-lain. Hal ini terlihat dengan adanya perbedaan 

kondisi kehidupan masyarakat pada waktu sebelum konflik dan pasca 

terjadinya konflik di Maluku Utara. Pasca konflik, kehidupan masyarakat 

sangat tidak aman, berbagai persoalan timbul akibat kondisi yang tidak 
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stabil. Hubungan masyarakat mulai renggang, saling mencurigai antara 

kelompok (etnik, agama, dll) yang satu dengan kelompok lainnya sangat 

terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pencurian, 

pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya sering kali mewarnai kehidupan 

masyarakat, tindakan-tindakan anarkhis muncul di mana-mana dan di 

berbagai aspek kehidupan masyarakat. Padahal sebelumnya hal ini sangat 

sulit ditemukan di kalangan masyarakat Kota Ternate.  

3. Dengan kondisi yang demikian, masyarakat Kota Ternate sangat resah, 

akan tetapi ada sebagian anggota masyarakat yang mulai terbiasa dengan 

situasi ini. Hal ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat luas, sebab 

nilai-nilai kehidupan (budaya) masyarakat yang telah menyatukan 

masyarakat Kota Ternate selama bertahun-tahun mulai terkikis.  Situasi ini 

mengakibatkan terancamnya integrasi sosial masyarakat Kota Ternate, 

sebab pluralitas budaya lokal yang selama ini menjadi kekuatan perekat  

masyarakat Ternate dan bangsa Indonesia pada umunya kini telah menjadi 

ancaman serius bagi runtuhnya integrasi sosial bahkan integrasi nasional 

bangsa Indonesia.  

4. Upaya-upaya yang ditempuh oleh masyarakat dan Pemerintah Kota 

Ternate untuk menyatukan kembali masyarakat Kota Ternate dilaksanakan 

atas kerjasama antara Pemerintah Daerah dan tokoh-tokoh agama, adat, 

tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang dipandang berpengaruh di 

kalangan masyarakat luas. Upaya ini dilakukan dalam berbagai bentuk, 

seperti membangun kembali sarana-sarana ibadah, perumahan, sekolah, 
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sarana-sarana fisik lainnya, serta upaya mencegah konflik dalam bentuk 

arahan dan penyuluhan-penyuluhan. Selain itu pemerintah memberikan 

bantuan seperti biaya hidup selama beberapa bulan sejak pengungsi 

(korban konflik) kembali ke daerah asalnya masing-masing. Sementara 

upaya untuk mengatasi pergeseran nilai yang terjadi di kalangan 

masyarakat belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, sebab 

upaya pemulihan mental masyarakat korban konflik, sangat kurang 

mendapat perhatian. Hal ini diakibatkan oleh perhatian pemerintah yang 

justru lebih terfokus untuk melakukan rehabilitasi pembangunan fisik 

dibandingkan dengan pemulihan mental (psikhis) para korban konflik.                                    

 

B. Rekomendasi  

Berkaitan dengan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis 

mengemukakan rekomendasi serta usaha-usaha yang dilakukan :  

1. Ditujukan kepada Pemerintah Daerah, agar melakukan pemulihan 

mental terhadap masyarakat korban konflik, terutama bagi mereka 

yang keluarganya banyak menjadi korban akibat konflik. Hal ini 

harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, agar tidak 

menimbulkan dendam yang dapat mengakibatkan terulangnya 

peristiwa konflik masa lalu.  

2. Ditujukan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, 

serta pihak-pihak terkait, agar selalu melakukan pembinaan terhadap 

masyarakat secara  intens dan berkesinambungan, dalam rangka 
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mengatasi pergeseran nilai yang terjadi di masyarakat dan upaya 

menyatukan kembali masyarakat Ternate.   

3. Kepada Dinas Pendidikan sebagai pemegang kebijakan, hendaknya 

melakukan upaya-upaya yang konkrit untuk mengatasi pergeseran 

nilai dan menyatukan kembali masyarakat Ternate, serta memberikan 

suatu rambu-rambu dalam menerjemahkan kurikulum yang 

memberikan bobot lebih dalam upaya menanamkan nilai-nilai 

keimanan, ketaqwaan, persatuan dan kesatuan, serta nilai-nilai 

nasionalisme dan patriotisme kepada peserta didik.      

4. Untuk masyarakat Kota Ternate, agar merevitalisasi nilai-nilai 

budaya yang ada dan telah  menyatukan masyarakat Ternate selama 

bertahun-tahun. Nilai-nilai budaya ini kemudian dikemas sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Harus disadari bahwa 

berbagai tindakan anarkhis yang muncul akhir-akhir ini sangat 

bertentangan dengan budaya masyarakat Ternate.  

5. Untuk peneliti berikutnya, agar ada kajian lebih lanjut mengenai 

pergeseran nilai masyarakat pasca konflik secara mendetail.  

 

 


