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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

        Kesimpulan ini merupakan inti pembahasan yang disesuaikan dengan 

permasalahan penelitian yang dikaji. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari 

hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

        Konflik Poso sebenarnya adalah konflik realistik yaitu, perebutan kekuasaan 

politik antar elit politik lokal di Poso yang kemudian massa dilibatkan dengan 

identitas agama dan etnis dengan tujuan untuk memobilisasi massa dalam 

memperoleh kekuasaan. Ketika konflik menyentuh ranah agama membuat 

pertikaian menjadi konflik non realistik bernuansa SARA dan menjadikan konflik 

terjadi berkepanjangan. Mudahnya massa termobilisasi dalam konflik komunal di 

Poso, dipengaruhi juga oleh permasalahan historis yang dimanfaatkan oleh elit 

politik lokal melalui isu berupa kecemburuan sosial-ekonomi dan sosial-politik 

antara penduduk pribumi yaitu etnis Pamona, Mori dan Lore (mayoritas beragama 

Kristen) yang merasa termarjinalkan terhadap kehadiran dari etnis Jawa, Bugis 

dan Makkasar (mayoritas beragama Islam). Penduduk pendatang ini yang 

menguasai perekonomian di Poso dan mendomininasi jabatan-jabatan politik di 

Pemerintahan Kabupaten Poso. Ketika ideologis agama dijadikan isu utama 

sebagai perekat kelompok membuat konflik yang awalnya berupa tawuran antar 

pemuda kemudian berubah menjadi perang saudara bernuasa SARA. 

         Pada peristiwa awal konflik kerusuhan pertama yang terjadi di bulan 

Desember 1998 dan kerusuhan kedua pada bulan April 2000 bisa disebut sebagai 

tawuran, karena penyebabnya bermula pada bentrokan antar pemuda berbeda 

agama dan wilayah konflik kerusuhan terjadi sebatas hanya di Kecamatan Kota 

Poso. Kemudian karena momentumnya bertepatan dengan pemilihan umum dan 

pemilihan Bupati Poso membuat persoalan ini akhirnya dipolitisasi oleh elit 

politik lokal untuk dijadikan alat untuk menghimpun dan memobilisasi massa 

berdasarkan identitas agama dan etnis, sehingga isu yang muncul adalah konflik 

bernuansa SARA. Selanjutnya ketika konflik yang berlangsung dari bulan Mei 
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2000 – Desember 2001, fenomena konflik telah mengarah pada perang saudara 

yang membuat eskalasi konflik semakin meluas ke wilayah lain di luar Kota Poso. 

Masing-masing kelompok yang bertikai semakin memperkuat struktur in group 

dan solidaritas kelompoknya melalui konflik berdasarkan isu agama dan etnisitas. 

Ketika sudah jelas mengenai siapa kawan dan lawan kedua komunitas agama 

saling berupaya untuk menghilangkan eksistensi lawannya dengan melakukan 

kekerasaan langsu terhadap siapa pun yang dianggap sebagi lawan. Bahkan pada 

perkembangan selanjutnya konflik menjadi semakin rumit setelah adanya 

keterlibatan dari pihak luar Poso yang memberikan dukungan bantuan dana, 

persenjataan dan dukungan milisi dari berbagai jaringan keagamaan dari luar 

Poso.    

        Dalam konflik Poso sebenarnya telah diupayakan usaha untuk mengakhiri 

pertikaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah Poso pada awal konflik 1998, 

salah satunya dengan menjatuhi hukuman kepada salah satu aktor utama 

kerusuhan, yaitu Herman Parimo dan Afgar Patanga. Namun aktor-aktor lain yang 

terlibat dibelakang layar belum ditindak tegas dengan aturan hukum yang berlaku, 

ditambah isu-isu persoalan konflik yang sebenarnya tidak ditangani secara tuntas 

oleh pemerintahan daerah, seperti permasalahan seputar perekonomian dan 

perimbangan jabatan kekuasaan politik antara kelompok Islam dan Kristen tetap 

diabaikan. Kemudian upaya perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

ini dilakukan hanya bersifat elitis dan serimonial terjadi di antara tokoh adat dan 

pemerintah, sedangkan para tokoh elit sosial yaitu pemimpin tokoh agama yang 

bertikai tidak dilibatkan. hal itu tentu membuat upaya perdamaian tidak 

berpengaruh dalam menghentikan konflik, karena dianggap tidak mewakili basis 

kelompok massa yang berkonflik. Akibatnya berbagai penanganan yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah hanya sebatas memadamkan api konflik pada 

permukaannya saja, sedangkan bara konflik yang jadi akar penyebab utama 

konflik tidak tersentuh dan terpadamkan. Untuk peranan aparat keamanan di Poso 

pada awalnya tidak efektif karena pendekatan yang dilakukan adalah bersifat 

kekuasaan yang militeristik, ditambah citra militer bertambah buruk dengan 

penembakkan secara langsung yang memakan korban jiwa beserta beredarnya 
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senjata api dan amunisi di wilayah konflik yang tidak dapat dikontrol oleh aparat 

keamanan. Mencermati hal itu aparat keamanan harus lebih bertindak secara 

profesional dengan selalu menjaga komitmen dan netralitasnya untuk 

mewujudkan Poso yang aman dan damai. 

         Adapun upaya perdamaian yang sangat berpengaruh hasilnya dalam 

menghentikan konflik Poso adalah setelah turun tangannya pemerintah pusat 

melalui Menko Kesra Jusuf Kalla yang ditunjuk menjadi pemimpin mediator 

dalam upaya damai di Poso. Dalam upaya perdamaian di Poso ini pemerintah 

pusat berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi upaya perdamaian di Poso 

dan bukan penentu penyelesaian konflik, karena yang memegang kendali 

penyelesaian adalah masyarakat yang bertikai itu sendiri. peran dari tokoh 

masyarakat  seperti tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemimpin masyarakat 

setempat sangatlah penting dalam menjalin perdamaian dan penyelesaian konflik. 

Karena berdasarkan inisiatif perdamaian yang berasal dari masyarakat sendirilah 

akan membuat upaya damai akan berlangsung efektif bagi penyelesaian konflik 

secara lebih mengakar. Kemudian para pemimpin elit sosial ini mempunyai 

kapasitas yang lebih besar untuk memainkan peran dalam upaya menjaga 

perdamaian setelah Deklarasi Malino I, karena diharapkan melalui para tokoh elit 

sosial ini dapat memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada komunitas 

kelompoknya agar selalu menjunjung tinggi perdamaian sesuai hasil kesepakatan 

damai dalam Deklarasi Malino I. 

         Terjadinya konflik Poso ini berdampak sangat merugikan tatanan bidang 

ekonomi, politik dan sosial budaya serta meninggalkan beban trauma psikologis 

karena hilang atau meninggalnya salah satu anggota keluarganya. Mereka juga 

harus kehilangan harta benda dan mata pencariannya yang berakibat 

memunculkan pengangguran dan bertambahnya jumlah penduduk miskin yang 

semakin banyak di Poso. Untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik 

dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang diharapkan memberikan 

bantuan berupa program-program ataupun penyediaan lapangan kerja bagi 

masyarakat Poso agar membangkitkan dan berkembangnya kembali usaha sektor 

ekonomi yang sempat terhenti akibat adanya konflik. Masyarakat Poso yang dulu 
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dapat hidup damai berdampingan dengan antar etnis dan agama, kini yang 

membekas dalam kehidupan masyarakat hanyalah rasa kepedihan dan ketakutan. 

Beban trauma psikis ini membuat kerukunan dan toleransi antar umat beragama 

yang sempat terjalin kini telah hilang, masyarakat hidup dalam prasangka saling 

tidak percaya satu sama lain, padahal posisi mereka adalah sama sebagai korban 

akibat konflik. Oleh karena itu untuk memulihkan kerukunan antar masyarakat 

Poso diperlukan kerja sama dari pemerintah pusat, daerah dan segenap tokoh 

masyarakat untuk mengembalikkan kerukunan dan kedamaian di Poso. Selain itu 

diperlukan kesadaran dari berbagai pihak masyarakat Poso untuk berbesar hati 

saling menyadari kesalahannya dan saling memaafkan untuk menghapus luka 

lama, karena pada dasarnya mereka dapat hidup berdampingan dengan berbagai 

perbedaan agama dan etnis di Poso melalui semboyan Sintuwu Maroso yang 

berarti hidup bersama-sama dalam susah dan senang. 

 

5.2 Rekomendasi 

  Berdasarkan hasil kajian, peneliti merekemomendasikan untuk di bidang 

pendidikan, yaitu Peristiwa konflik Poso ini dapat dijadikan untuk tujuan 

mengembangkan materi ajar di sekolah. Tema penelitian ini berhubungan dengan 

materi pelajaran sejarah wajib sejarah Indonesia di kelas XII semester dua dengan 

Kompetensi Dasar: 4.7. Mengolah informasi kehidupan politik dan ekonomi 

bangsa Indonesia pada masa Awal Reformasi dan menyajikanya dalam bentuk 

tulisan , juga di kelas XII semester dua pada mata pelajaran peminatan IPS bidang 

studi sejarah dengan Kompetensi Dasar: 4.5. Merekonstruksi perkembangan 

politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan pada masa Orde Baru dan 

Reformasi dan menyajikan dalam bentuk tulisan. Peristiwa konflik Poso dapat 

dijadikan sebagai salah satu contoh untuk membahas dan mengembangkan materi 

tentang situasi politik dan ekonomi setelah diterapkannya kebijakan Reformasi 

yang lebih demokrasi dan desentralisasi pada sistem pemerintahannya. Kemudian 

melalui kajian tentang konflik Poso ini dapat memberikan pembelajaran bahwa 

konflik atau peperangan sebenarnya hanya akan merugikan bangsa Indonesia yang 

merusak nilai-nilai persatuan dan perdamaian. Perang yang terjadi antara agama 
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Islam dan Kristen di Poso sebenarnya tidak dibenarkan karena masing-masing 

agama yang sesungguhnya mengajarkan untuk saling bertoleransi antar umat 

beragama. Hikmah adanya konflik Poso dapat dijadikan landasan untuk lebih 

menanamkan nilai-nilai nasionalisme,dan kebangsaan kepada para siswa untuk 

saling menghargai dan menghormati perbedaan dari keanekaragaman bangsa serta 

agama yang di Indonesia, sehingga konflik perpecahan dapat dihindari dari awal. 

Adanya kebergaman yang terdiri dari suku bangsa dan agama bukan berarti 

memperlemah persatuan indonesia, akan tetapi dapat dijadikan alat dan 

keuntungan untuk mempersatukan keberagaman tersebut dalam konsep persatuan 

dan kesatuan Indonesia yang ber- Bhineka Tunggal Ika.  

  

 


