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BAB V 

 PENUTUP  

 

1. Kesimpulan  

Dari semua konflik komunal yang meletus di Indonesia setelah tahun 1998, 

perang yang mengatasnamakan agama di Maluku merupakan yang paling 

mengerikan. Konflik ini walaupun terdapat kecurigaan bahwa telah diatur 

sebelumnya oleh pihak yang berkuasa namun konflik yang menggunakan SARA 

sebagai kendaraan yang mengakibatkan perang yang berlangsung dalam jangka 

waktu yang lama yakni kurang lebih selama 4 tahun.  

Prinsip-prinsip Just War yang digunakan untuk meninjau konflik Ambon 

merupakan serangkaian prinsip yang awalnya dimunculkan oleh pemikiran 

Agustinus dan kemudian dilengkapi oleh para tokoh-tokoh selanjutnya seperti 

Aquinas, Francisco de Victoria, William O’Briend dan James Turner Johnson. 

Pada awal perkembangannya, just war lebih bersifat teologis, yang ketika itu 

penerimaan teologis terhadapnya ditunjukan sebagai dasar untuk pengajaran gereja 

tentang perang dan dalam perkembangannya selanjutnya teori ini dipadukan 

dengan pemikiran yang bersifat filosofis. Just war secara mendasar 

mencenderungkan manusia untuk mempertimbangkan dan memikirkan martabat 

individu dan hak-haknya dalam negara maupun dalam kelompok masyarakat 

ketika menghadapi situasi perang. Hal ini mewujud dalam prinsip just war seperti 

pada upaya bagaimana kekerasan dan kekuatan dapat dikendalikan dan pada 

akhirnya ditujukan pada upaya untuk menciptakan perdamaian dan keadilan. 
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Berdasarkan tujuan dalam penulisan tesis ini, yakni menganalisis konflik ini 

dalam perspekif prinsip-prinsip just war, maka terdapat beberapa prinsip yang 

sesuai dan juga tidak sesuai yang dibagi sebagai berikut.  

Prinsip yang sesuai : 

1. Adanya alasan untuk ikut serta dalam perang yaitu melindungi diri dan 

anggota gereja  yang lain. Dengan kata lain adanya nilai sama yang penting 

untuk dilindungi baik yang dimaksud dalam just war maupun perang 

Ambon yakni nilai kehidupan.   

2. Pembelaan dan upaya untuk bertahan merupakan tindakan yang dilakukan 

secara bersama-sama, namun pernyataan untuk mempertahankan diri yang 

terwujud dengan tindakan pembelaan tidak bisa lepas pernyataan pendeta 

jemaat (Gereja) yang sesuai dengan otoritas sah yang dimaksud dalam just 

war.  

3. Tujuan pembelaan yang sesuai yaitu adanya keinginan untuk perdamaian 

dapat terwujud. 

4. Adanya pertimbangan terhadap kebaikan dan keburukan yang terjadi untuk 

melindungi nilai kehidupan manusia, sehingga menjadi pokok penting untuk 

dilakukannya pembelaan. 

5. Pembelaan merupakan usaha akhir karena kondisi tidak memungkinkan 

untuk melakukan perdamaian dan terdapat beberapa usaha damai yang 

dilakukan usaha damai tetapi juga gagal.  

6. Penggunaan senjata yang digunakan sesuai dengan tujuan yakni membela 

dan mempertahankan diri. 

7. Adanya batasan yang diberikan oleh pendeta jemaat yaitu anggota gereja 
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dapat membela diri hanya terhadap mereka yang masuk dan menyerang 

warga gereja. 

 

Selain prinsip yang sesuai juga terdapat yang tidak sesuai seperti berikut ini.  

1. Tidak adanya alasan untuk menuntut kerugian terhadap hak yang secara 

salah diambil atau kerugian yang ditimbulkan oleh penyerang. 

2. Berkaitan dengan alasan diatas, maka tujuan perdamaian yang ingin dicapai 

oleh warga gereja tidak disertai dengan adanya tuntutan ganti rugi terhadap 

penyerang. 

3. Pertimbangan untuk bertahan dalam perang tidak didasarkan pada 

perhitungan kerugian yang dialami dan kekuatan/senjata yang dimiliki. 

Begitu juga tidak ada evaluasi terhadap kemungkinan yang baik dan buruk 

yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Sebaliknya, yang dilakukan 

oleh warga gereja selama konflik ataupun perang yang berlangsung ini 

adalah pergumulan yang dilakukan pada malam hari dan pembinaan yang 

mempunyai maksud untuk menguatkan anggota gereja dalam keadaan yang 

mengancam tersebut atau pun pembicaraan mengenai tindakan yang harus 

diambil.  

4. Tidak adanya pertimbangan untuk berhasil untuk menang dalam melakukan 

pembelaan dan pertahanan dalam perang Ambon ini, hanya terdapat harapan 

yang digantungkan pada Tuhan oleh warga gereja bahwa Ia yang akan 

menolong usaha yang dilakukan oleh warga gereja untuk mempertahankan 

hidup dan kedamaian dapat dirasakan kembali. 

5. Penggunaan senjata oleh warga gereja dalam membela dan bertahan tidak 

sebanding dengan sasaran dan senjata yang digunakan penyerang. Karena 
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bukan senjata yang digunakan oleh warga gereja yang lebih besar dan 

banyak melainkan sebaliknya karena penyerang menggunakan senjata yang 

lebih canggih dan banyak. 

Berdasarkan hal-hal yang sesuai dan tidak sesuai dalam analisis yang 

telah dilakukan terhadap berperannya warga gereja dalam perang Ambon 

dengan dikaji dalam prinsip-prinsip just war, maka dapat disimpulkan bahwa 

perang ini dalam beberapa hal yang sesuai dengan prinsip just war. Namun, 

dengan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip just war, maka akan 

lebih sesuai jika ikut sertanya warga gereja dalam perang di Ambon dilihat 

sebagai sebuah perang pembelaan diri atau pertahanan. Disebut demikian, 

karena dari pemahaman para pendeta jemaat yang diperoleh dan analisis yang 

dilakukan berperannya warga gereja bukan untuk menuntut kerugian dengan 

melakukan perhitungan terhadap kerugian yang dialami tetapi merupakan 

sebuah pembelaan dan pertahanan diri yang didasarkan pada keyakinan bahwa 

hidup merupakan anugerah Tuhan (secara teologis) dan melindungi diri dan 

orang-orang di sekitarnya dengan tidak membiarkan hidup dirampas begitu 

saja.  

Secara umum, prinsip-prinsip dalam just war mempunyai dampak yang 

positif terutama terhadap cara berpikir yang terbuka tentang moralitas dan 

perang. Paling tidak, hal ini mewakili cara berpikir terkhususnya untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus diberikan tentang kemungkinan 

menggunakan kekuatan (kekerasan) untuk melindungi nilai-nilai yang 

dianggap penting. Namun, bukan berarti bahwa dengan prinsip-prinsip ini, 

kekerasan merupakan hal yang normal untuk dilakukan, tetapi sebaliknya, 

kekerasan terutama perang harus dihindari bahkan ditiadakan melalui hidup 
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dalam kasih dan damai seorang terhadap lainnya baik yang berbeda suku 

maupun agama. 

 

2.    Saran 

Melalui penulisan ini, maka terdapat beberapa usulan yang perlu diperhatikan 

baik bagi setiap individu maupun bagi kelompok-kelompok masyarakat 

termasuk kelompok agama, sebagai berikut. 

1.  Bagi setiap individu  secara umum dan anggota gereja secara khusus. Tak 

dapat dipungkiri bahwa perang merupakan satu kemungkinan dalam 

mengendalikan ketidakadilan yang terjadi, tetapi perlu disadari bahwa 

perang di mana pun dilakukan tetap membawa akibat penderitaan termasuk 

bagi orang-orang yang tidak bersalah. Karena itu, setiap pribadi perlu 

memahami lebih dalam arti hidup karena hidup bukan hanya untuk diri 

sendiri tetapi juga untuk orang lain. Dengan mengerti akan hal ini maka 

setiap individu dapat melihat dirinya sebagai bagian dari orang lain 

sehingga mengasihi bukan sikap yang harus dipaksakan karena jika setiap 

orang dapat menghargai orang lain seperti dirinya sendiri maka rasa damai 

akan berkembang dalam kehidupan manusia.   

2. Bagi Gereja. Berkaitan dengan hal di atas, agama pun berperan untuk lebih 

meningkatkan kesadaran manusia untuk mengasihi Tuhan yang diimaninya 

dan sesama di dunia ini. Secara umum, bagi Gereja-Gereja yang ada di 

Indonesia, dialog perlu selalu dilakukan dengan umat beragama yang lain, 

jangan menunggu ketika telah terjadi konflik maka dialog dilakukan. Begitu 

pun, secara khusus bagi jemaat-jemaat di Maluku yang hidup bersama 

dengan umat yang beragama lainnya, dialog dan kegiatan bersama perlu 
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dilakukan dari tingkatan anak hingga dewasa, sehingga kepercayaan dan 

hidup rukun yang sempat terganggu dapat dipelihara selalu.  

3. Dalam sebuah masyarakat konflik tidak dapat dihindari, bahkan konflik 

merupakan bagian dari dinamika sosial yang sering terjadi dalam interaksi 

sosial sehari-hari di dalam masyarakat. Namun, konflik yang 

mengakibatkan kehancuran haruslah dihindari. Oleh karena itu, pemerintah 

yang menjadi pengatur dalam masyarakat, perlu secara bertanggung jawab 

dan tertib didalam melaksanakan tugas untuk memelihara keamanan 

masyarakat terutama sigap dan cepat untuk mengatasi isu-isu dan tindakan 

yang dapat memicu konflik besar. 

4. Melalui penulisan ini yakni adanya pemahaman para pendeta tentang konflik 

Ambon yang termasuk perang, membuka peluang penting untuk 

diadakkannya diskusi atau penelitian yang selanjutnya yang berkaitan 

dengan refleksi terhadap makna perang dan konflik-konflik yang terjadi di 

Indonesia termasuk yang terjadi di Ambon pada lingkup yang lebih luas. 

Hal semacam ini pun,  dapat menjadi salah satu dialog yang menumbuhkan 

kesadaran untuk selalu hidup berdamai dan menghindari perang yang 

berakibat pada penderitaan.  

 

 

 

 


