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Lampiran 1  

Kuesioner Terbuka 

Berikut ini adalah rangkaian kuesioner yang saya harapkan anda isi 

berdasarkan pemahaman Anda sendiri. Seluruh jawaban anda adalah 

benar dan tidak ada jawaban yang salah selama Anda menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang Anda yakini dan Anda alami. 

Demi menjamin kerahasiaan anda, seluruh data pribadi dan jawaban anda 

akan disimpan dengan baik dan akan dimusnahkan setelah penelitian ini 

selesai 

A. Tuliskan 5 hal yang ada dalam benak anda ketika berhadapan 

dengan musuh anda pada konflik poso: 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

....................................................................................................... 

 

B. Urutkan 5 hal yang telah anda tuliskan di bagian A dari yang 

paling menjadi prioritas: 

1.  ..................................................................................................... 

2.  ..................................................................................................... 

3.  ..................................................................................................... 

4.  ..................................................................................................... 

5.  ..................................................................................................... 
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C. Tuliskan juga alasan memilih hal-hal tersebut sebagai prioritas 

anda dalam berhadapan dengan dendam konflik poso sebagai 

peristiwa yang menyakitkan bagi anda: 

1.  ..................................................................................................... 

2.  ..................................................................................................... 

3.  ..................................................................................................... 

4.  ..................................................................................................... 

5.  ..................................................................................................... 

D. Tuliskan minimal 5 kata yang terlintas dalam benak anda ketika 

membaca kata PEMAAFAN. 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

....................................................................................................... 

E. Pilihlah 5 kata dari kata-kata yang telah anda tuliskan di bagian 

D, kemudian urutkan 5 kata tersebut dari yang paling mewakili 

kata PEMAAFAN. 

1.  ..................................................................................................... 

2.  ..................................................................................................... 

3.  ..................................................................................................... 

4.  ..................................................................................................... 

5.  ..................................................................................................... 

 

F. Tuliskan juga arti dari kata-kata yang telah anda tuliskan di 

bagian E. 

1.  ..................................................................................................... 

2.  ..................................................................................................... 

3.  ..................................................................................................... 

4.  ..................................................................................................... 

5.  ..................................................................................................... 
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Lampiran 2  

Pedoman Wawancara 

No.  Pertanyaan Hal yang ingin diungkap 

1. Menurut anda, apa yang 

dimaksud dengan memaafkan? 

Makna Pemaafan 

2 

 

 

 

3 

Apa yang anda pikirkan ketika 

mengingat peristiwa konflik 

poso dalam posisi anda sebagai 

korban? Mengapa? 

Menurut anda, apa yang 

sebenarnya terjadi dalam konflik 

poso tersebut?  

Sikap sebagai korban 

(sikap terhadap ingatan) 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

Menurut anda perlukah memberi 

maaf pada pencidera atau 

musuh-musuh anda dalam 

peristiwa itu? 

Siapa yang menjadi 

pencidera/musuh anda pada 

waktu terjadi konflik? Mengapa? 

Sikap terhadap 

pencidera/musuh 

 

 

 

 

6. Darimana anda mendapatkan 

informasi dan atau anjuran 

tentang memaafkan? 

Sumber informasi 

mengenai pemaafan. 
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Lampiran 3 

Data Demografi subyek 

 Demografi Total Subyek % 

1 Jenis Kelamin Laki-laki 

Perempuan 

11 

11 

50% 

50% 

2 Usia 21 tahun 

22 tahun 

23 tahun 

24 tahun 

25 tahun 

28 tahun 

29 tahun 

4 

3 

3 

3 

2 

5 

2 

 

18,18% 

13,64% 

13,64% 

13,64% 

9,09% 

22,73% 

9,09% 

3 Agama Protestan 

Katolik 

16 

6 

 

72,72% 

27,27% 

4 Asal Poso 

Tentena 

Morowali 

11 

7 

4 

50% 

31,82% 

18,18% 
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Lampiran 4 

Persebaran Data Metode Asosiasi Kata Pemaafan 

No Kata Subyek 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

1 Perdamaian 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

2 Melupakan 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

3 Melihat 

kedepan  

0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

4 Mengampuni 

yang tak 

terampuni  

1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

5 Kasih  1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

6 Rasa percaya 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 

7 Berkorban  0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

8 Menghilangkan 

dendam  

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

9 Terlambat  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

10 Sintuwu 

maroso 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Melepaskan  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

12 Menerima  0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

13 Emosi positif  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

14 Empati  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Kelegaan  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Fairness 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

17 Tak terulang 

lagi  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Ajaran kristen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

19 Membiarkan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Kebersamaan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

21 Pasrah  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

22 Pertemuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Percuma  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Pengharapan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Keutamaan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Adil  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Harmoni  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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28 Memberi 

kesempatan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 Mungkinkah? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Mencintai  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Terang  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Toleransi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 Rekonsiliasi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 Mengakui 

kesalahan  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 Tak berarti 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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No Kata Subyek 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Perdamaian 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

2 Melupakan 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

3 Melihat 

kedepan 

0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

4 Mengampuni 

yang tak 

terampuni  

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

5 Kasih  1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

6 Rasa percaya 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

7 Berkorban  0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

8 Menghilangkan 

dendam  

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

9 Terlambat  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

10 Sintuwu 

maroso 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

11 Melepaskan  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Menerima  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Emosi positif  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Empati  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Kelegaan  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

16 Fairness 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Tak terulang 

lagi  

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

18 Ajaran kristen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

19 Membiarkan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

20 Kebersamaan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Pasrah  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Pertemuan  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

23 Percuma  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Pengharapan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

25 Keutamaan  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

26 Adil  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

27 Harmoni  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 Memberi 

kesempatan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

29 Mungkinkah? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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30 Mencintai  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

31 Terang  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

32 Toleransi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

33 Rekonsiliasi  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

34 Mengakui 

kesalahan  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

35 Tak berarti  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Lampiran 5 

Frekuensi Kata yang Muncul dari Hasil asosiasi Kata Pemaafan 

No Kata T 

1 Perdamaian 14 

2 Melupakan 11 

3 Melihat kedepan 9 

4 Mengampuni yang tak terampuni  9 

5 Kasih  9 

6 Rasa Percaya  8 

7 Berkorban  6 

8 Menghilangkan dendam 5 

9 Terlambat 3 

10 Sintuwu maroso 3 

11 Melepaskan 2 

12 Menerima 2 

13 Emosi positif  2 

14 Empati  2 

15 Kelegaan   2 

16 Fairness  2 

17 Tak terulang lagi 2 

18  Ajaran kristen 2 

19 Membiarkan  1 

20  Kebersamaan  1 

21 Pasrah  1 

22 Pertemuan 1 

23 Percuma  1 

24 Pengharapan  1 

25 Keutamaan  1 

26 Adil  1 

27 Harmoni  1 

28 Memberi kesempatan 1 

29 Mungkinkah? 1 

30 Mencintai  1 

31 Terang  1 

32 Toleransi  1 

33 Rekonsiliasi  1 

34 Mengakui kesalahan  1 

35 Tak berarti 1 

Jumlah 110 
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Lampiran 6 

Rekapitulasi Jumlah Respon prioritas 1 s/d 5 

 

Prioritas 1 

Kata Jumlah 

Melihat ke depan  5 

Perdamaian 4 

Rasa Percaya 3 

Mengampuni yang tak terampuni 3 

Melupakan  2 

Sintuwu maroso 2 

Menghilangkan dendam 1 

Kasih 1 

Toleransi  1 

Jumlah: 22 

 

 

 

Prioritas 2 

Kata Jumlah 

Perdamaian 7 

Melihat kedepan 4 

Melupakan  4 

Percuma 1 

Rasa percaya 1 

Terlambat 1 

Ajaran kristen  1 

Berkorban  1 

Mencintai  1 

Tidak terulang lagi 1 

Jumlah: 22 
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Prioritas 3 

Kata Jumlah 

Mengampuni yang tak terampuni 5 

Melupakan  4 

Berkorban  3 

Fairness 2 

Emosi positif  2 

Empati  1 

Kasih  1 

Perdamaian 1 

Menghilangkan dendam  1 

Adil  1 

Membiarkan  1 

Jumlah: 22 

 

Prioritas 4 

Kata Jumlah 

Saling percaya 5 

Kasih  4 

Rekonsiliasi  2 

Kelegaan  1 

Berkorban  1 

Pasrah  1 

Melihat kedepan 1 

Menerima  1 

Ajaran kristen  1 

Melupakan  1 

Menhilangkan dendam  1 

Pertemuan 1 

Sintuwu maroso  1 

Memberi kesempatan 1 

Jumlah: 22 
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Prioritas 5 

Kata Jumlah 

Berkorban  2 

Kasih  2 

Menhilangkan dendam  2 

Terlambat 2 

Empati  1 

Tak berarti 1 

Menerima  1 

Melepaskan  1 

Mengampuni yang tak terampuni  1 

Perdamaian 1 

Kebersamaan  1 

Melepaskan  1 

Pertemuan 1 

Kelegaan  1 

Terang  1 

Mungkinkah? 1 

Pengharapan  1 

Mencintai  1 

Jumlah: 22 
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Lampiran 7 

Koding Data Asosiasi Kata Pemaafan Berdasarkan Kategori 

 Prioritas 

Subyek 

I II III IV V 

1 4A 1A 5A 3A 5A 

2 1A 6A 5A 5A 6A 

3 1A 1A 4A 2A 5A 

4 1A 2A 3A 4A 5A 

5 1A 1A 4A 1A 2A 

6 2A 1A 5A 5A 3A 

7 1A 1A 4A 2A 2A 

8 1A 1A 4A 3A 4A 

9 2A 6A 2A 1A 1A 

10 4A 1A 1A 2A 3A 

11 1A 1A 4A 2A 3B 

12 3A 1A 4A 2A 2A 

13 4A 1A 1A 3A 5A 

14 1A 1A 1A 3A 2A 

15 1A 1A 1A 2A 2A 

16 2A 1A 1A 2A 5A 

17 2A 1A 2A 3A 6A 

18 1A 1A 4A 2A 6A 

19 1A 3A 4A 3B 4A 

20 3B 2A 3A 4A 6A 

21 3B 3A 1A 4A 3A 

22 3B 1A 2A 1A 3A 

Keterangan: 

Kategori   Sub Kategori 

1A  Gambaran masa depan   

2A  Relasi dengan pencidera/musuh 

 3    Substansial   A  Nilai Agama 

   B  Nilai Masyarakat 

 4A  Pandangan tentang Keadilan 

 5A  Emosi Positif 

 6A  Pandangan Negatif 
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Lampiran 8 

Frekuensi Respon dan Total Subyek Hasil Asosiasi Kata 

 

Frekuensi Respon Berdasarkan Kategori (1) 

 

 

Kategori 

 

 

Sub Kategori 

Subyek 

Laki-laki 

Subyek 

Perempua

n 

Seluruh 

subyek 

Frekuens

i Respon 

Frekuensi 

Respon 

Frekuens

i Respon 

1 Gambaran 

masa depan 
 19 18 37 

2 Relasi dengan 

pencidera/musu

h 

 10 11 21 

3 Substansial  A Nilai 

Agama  

5 9 14 

B Nilai 

Masyaraka

t 

1 5 6 

4 Pandangan 

tentang 

Keadilan 

 9 7 16 

5 Emosi Positif  8 2 10 

6 Pandangan 

Negatif 
 3 3 6 
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Frekuensi Respon Berdasarkan Kategori (2) 

 

Sumber 

Subyek Laki-laki Subyek 

Perempuan 

Seluruh Subyek 

Frekuensi 

Respon 

% Frekuensi 

Respon 

% Frekuensi 

Respon 

% 

Gambaran 

masa 

depan 

19 34,54 18 32,72 37 33,64 

Relasi 

dengan 

pencidera 

10 18,18 11 20 21 19,09 

Substansia

l 

6 10,9 14 25,45 20 18,18 

Pandangan 

tentang 

Keadilan 

9 16,36 7 12,73 16 14,54 

Emosi 

Positif 

8 14,55 2 3,64 10 9,09 

Pandangan 

Negatif 

3 5,46 3 5,45 6 5,45  

TOTAL 55 100 55 100 110 100 

 

 

 

Sumber 

Subyek Laki-

laki 

Subyek 

Perempuan 

Seluruh 

Subyek 

Total 

Subyek 

% Total 

Subyek 

% Total 

subyek 

% 

Gambaran masa 

depan 

11 100 11 100 22 100 

Relasi dengan 

pencidera/musuh 

8 72,73 8 72,73 16 72,73 

Substansial 6 54,55 9 81,82 15 68,18 

Pandangan 

tentang Keadilan 

8 72,73 6 54,55 14 63,64 

Emosi Positif 5 45,45 2 18,18 7 31,8 

Pandangan 

Negatif 

2 18,18 3 27,27 5 22,73 

TOTAL Subyek Laki-

laki: 11 

Subyek 

Perempuan: 11 

Seluruh 

Subyek: 22 
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Lampiran 9 

Persebaran Data Makna Pemaafan berdasarkan Wawancara 

No Kategori Respon Subyek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Gambaran 

masa depan 

Pemaafan wajib dilakukan bila ingin 

hidup yang lebih baik 

1  1 1    1    

Memaafkan berarti melupakan segala 

kesakitan di waktu lalu 

1 

 

  1 1 1 1 1 1 1 1 

Memaafkan merupakan prasyarat 

perdamaian sesungguhnya 

  1  1 1   1  1 

Membiarkan masa lalu pada tempatnya 

dan mulai menata masa depan 

1 1     1     

Dilakukan agar kejadian tidak terjadi lagi 

di waktu lain 

 1     1   1  

Kesediaan keduabelah pihak untuk saling 

berdampingan kembali 

  1   1      
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No Kategori Respon Subyek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Relasi dengan 

pencidera 

/musuh 

Memaafkan berarti tidak lagi 

menyimpan dendam pada mereka yang 

menyakiti kita 

1      1     

Memaafkan terkait dengan hubungan 

antara kita dan musuh yang pernah 

berbuat jahat pada kita 

1    1 1      

Saling memaafkan adalah bukti bahwa 

kita sama-sama telah menjadi korban 

   1    1    

Kesediaan untuk tidak saling 

mencurigai satu sama lain 

 1      1 1  1 

Memaafkan dimulai dengan kesadaran 

bahwa kejadian itu diluar kendali 

siapapun  

     1      

3 Substansial Memaafkan merupakan keutamaan 

hidup dan wujud iman kristen dalam 

injil 

1    1      1 

Ajaran yesus untuk mengasihi dan 

mencintai musuh 

1 1   1     1  

Memulai hidup dalam kebersamaan      1  1 1   
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No Kategori Respon Subyek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Pandangan 

negatif 

Memaafkan adalah perbuatan sia-sia yang 

tidak perlu 

1  1   1      

Percuma bila musuh kita tidak pernah 

menyesali perbuatannya 

  1  1 1  1    

5 Pandangan 

tentang 

keadilan 

Mengampuni perbuatan kejam diluar 

batas kemanusiaan 

  1   1 1     

Memaafkan berarti yang menyakiti kita 

telah mengakui kesalahannya sehingga 

dapat dihukum setimpal 

  1         

Memaafkan tidak sekedar jabatan tangan 

di perundingan damai atau di pengadilan 

      1     

6 Emosi 

positif 

Memaafkan berarti melepaskan 

sesuatuyang menghantui kita 

    1       

Membangun penilaian positif terhadap 

kejadian yang kita alami 

           

Memaafkan mengandung pengertian yang 

dalam 
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No Kategori Respon Subyek 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Gambaran 

masa depan 

Pemaafan wajib dilakukan bila ingin 

hidup yang lebih baik 

 1    1   1 1 1 

Memaafkan berarti melupakan segala 

kesakitan di waktu lalu 

1 1 1  1  1 1 1 1  

Memaafkan merupakan prasyarat 

perdamaian sesungguhnya 

   1 1 1      

Membiarkan masa lalu pada tempatnya 

dan mulai menata masa depan 

  1        1 

Dilakukan agar kejadian tidak terjadi lagi 

di waktu lain 

1      1 1    

Kesediaan keduabelah pihak untuk saling 

berdampingan kembali 

   1        
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No Kategori Respon Subyek 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

2 Relasi dengan 

pencidera 

/musuh 

Memaafkan berarti tidak lagi 

menyimpan dendam pada mereka yang 

menyakiti kita 

           

Memaafkan terkait dengan hubungan 

antara kita dan musuh yang pernah 

berbuat jahat pada kita 

1           

Saling memaafkan adalah bukti bahwa 

kita sama-sama telah menjadi korban 

 1        1  

Kesediaan untuk tidak saling 

mencurigai satu sama lain 

 1 1  1 1    1  

Memaafkan dimulai dengan kesadaran 

bahwa kejadian itu diluar kendali 

siapapun  

       1    

3 Substansial Memaafkan merupakan keutamaan 

hidup dan wujud iman kristen dalam 

injil 

1    1   1  1  

Ajaran yesus untuk mengasihi dan 

mencintai musuh 

1     1  1    

Memulai hidup dalam kebersamaan   1   1      
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No Kategori Respon Subyek 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

4 Pandangan 

negatif 

Memaafkan adalah perbuatan sia-sia yang 

tidak perlu 

 

 

 1 1    1    

Percuma bila musuh kita tidak pernah 

menyesali perbuatannya 

  1     1    

5 Pandangan 

tentang 

keadilan 

Mengampuni perbuatan kejam diluar 

batas kemanusiaan 

     1      

Memaafkan berarti yang menyakiti kita 

telah mengakui kesalahannya sehingga 

dapat dihukum setimpal 

      1     

Memaafkan tidak sekedar jabatan tangan 

di perundingan damai atau di pengadilan 

     1 1     

6 Emosi 

positif 

Memaafkan berarti melepaskan 

sesuatuyang menghantui kita 

      1     

Membangun penilaian positif terhadap 

kejadian yang kita alami 

      1  1 1  

Memaafkan mengandung pengertian yang 

dalam 

         1  
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Lampiran 10 

Persebaran Data Sikap sebagai Korban 

Sikap Subyek Laki-laki Subyek Perempuan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Mendendam      1    1     1    1   1 

Memaafkan 1 1  1 1   1 1   1 1 1  1 1   1   

Antara 

mendendam dan 

memaafkan 

      1    1       1   1  

Tidak menjawab   1                    
 

Sikap Subyek Laki-laki Subyek Perempuan Seluruh Subyek 

Total 

Respon/Subyek 

% Total 

Respon/Subyek 

% Total 

Respon/Subyek 

% 

Mendendam 2 18,18 3 27,27 5 22,73 

Memaafkan 6 54,54 6 54,54 12 54,54 

Antara 

mendendam dan 

memaafkan 

2 18,18 2 18,18 4 18,18 

Tidak menjawab 1 9,09 - - 1 4,54 

TOTAL 11 100 11 100 22 100 
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Lampiran 11 

Alasan Sikap sebagai Korban 

Sikap Alasan Subyek Laki-laki 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Mendendam 

Kejadian itu terus membekas dalam ingatan 

dan tidak akan terlupakan 

           

Kejahatan dan penghianatan harus dibalas, 

mata ganti mata 

     1    1  

 

 

 

Memaafkan 

Peristiwa itu tidak perlu diingat-ingat lagi 

tetapi dilupakan saja demi menjaga 

perdamaian di poso 

       1 1   

Untuk menumbuhkan rasa percaya agar tidak 

saling menuduh dan curiga satu dengan yang 

lain 

1 1  1        

Karena sama-sama menjadi korban adu 

domba dan tidak tahu duduk persoalan 
    1       

Antara 

mendendam 

dan 

memaafkan 

Tidak mungkin untuk melupakan kejadian 

dan kejahatan yang sudah dilakukan begitu 

saja namun keadaan dan situasi ini harus 

benar-benar di akhiri 

      1    1 

Tidak 

menjawab 

Kebingungan dan pasrah dengan situasi    1         
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Sikap Alasan Subyek Perempuan 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 

Mendendam 

Kejadian itu terus membekas dalam ingatan 

dan tidak akan terlupakan 

   1    1    

Kejahatan dan penghianatan harus dibalas, 

mata ganti mata 

          1 

 

 

 

Memaafkan 

Peristiwa itu tidak perlu diingat-ingat lagi 

tetapi dilupakan saja demi menjaga 

perdamaian di poso 

  1  1       

Untuk menumbuhkan rasa percaya agar tidak 

saling menuduh dan curiga satu dengan yang 

lain 

1     1      

Karena sama-sama menjadi korban adu 

domba dan tidak tahu pangkal persoalan 

 1        1  

Antara 

mendendam 

dan 

memaafkan 

Tidak mungkin untuk melupakan kejadian 

dan kejahatan yang sudah dilakukan begitu 

saja namun keadaan dan situasi ini harus 

benar-benar di akhiri 

      1   1  

Tidak 

menjawab 

Kebingungan dan pasrah dengan situasi            
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Lampiran 12 

Persebaran Data Sikap subyek terhadap Pencidera/musuh 

Sikap Subyek Laki-laki Subyek Perempuan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Perlu dimaafkan    1         1 1         

Tidak perlu 1 1 1   1 1 1  1  1   1 1  1 1 1 1 1 

Antara perlu dan 

tidak perlu 

    1            1      

Tidak menjawab         1  1            

 

Sikap Subyek Laki-laki Subyek Perempuan Seluruh Subyek 

Total 

Respon/Subyek 

% Total 

Respon/Subyek 

% Total 

Respon/Subyek 

% 

Perlu dimaafkan 1 9,09 2 18,18 3 13,64 

Tidak perlu 7 63,64 8 72,73 15 68,18 

Antara perlu dan 

tidak perlu 

1 9,09 1 9,09 2 9,09 

Tidak menjawab 2 18,18 - - 2 9,09 

TOTAL 11 100 11 100 22 100 
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Lampiran 13 

Alasan Sikap terhadap Pencidera/musuh 

Sikap Alasan Subyek Laki-laki 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Perlu 

dimaafkan 

Dilupakan saja dan memulai hidup baru    1        

Tidak ada lagi penghianatan di antara kita            

Sama-sama telah menjadi korban             

Tidak perlu Tidak mungkin melupakan kejadian itu       1  1   

Masih dendam dan menuntut balas  1 1 1   1  1    

Antara perlu 

dan tidak 

perlu 

Mustahil untuk bisa melupakan begitu saja 

kejahatan mereka pada kaminamun 

membutuhkan rasa aman dan damai 

     

 

1 

      

Tidak 

menjawab 

 

Bingung menentukan pilihan 

         

1 

  

1 
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Sikap Alasan Subyek Laki-laki 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Perlu 

dimaafkan 

Dilupakan saja dan memulai hidup baru            

Tidak ada lagi penghianatan di antara kita  1          

Sama-sama telah menjadi korban   1         

Tidak perlu Tidak mungkin melupakan kejadian itu 1   1 1  1  1   

Masih dendam dan menuntut balas        1  1 1 

Antara perlu 

dan tidak 

perlu 

Mustahil untuk bisa melupakan begitu saja 

kejahatan mereka pada kaminamun 

membutuhkan rasa aman dan damai  

      

 

1 

     

Tidak 

menjawab 

 

Bingung menentukan pilihan 
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Lampiran 14 

Persebaran Data Sumber Informasi/anjuran Mengenai Peemaafan 

Sumber Subyek laki-laki Subyek perempuan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Agama  Tokoh 

agama 

 

1 

 

1 

  

 

  

 

 

 

 

1 

     

1 

  

 

  

1 

 

1 

 

1 

   

Kitab suci     

 

   

1 

   

 

  

1 

  

1 

  

1 

 

 

   

 

  

1 

Institusi 

pemerintah 

Perjanjian 

Malino 

1    1     1 1     1 1      

Aparatur 

negara 

  1    1   1   1 1   1     1 

Keluarga Orang tua     1        1      1 1`   

Selain 

orang tua 

  1                    

Masyarakat Budaya 

masyarakat 

 1  1     1      1        

Lingkungan 

pergaulan 

              1        

Diri sendiri Pengalaman 

pribadi 

     1               1  
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Lampiran 15 

Frekuensi Kemunculan Respon dan Total Subyek yang Menjawab Sumber Informasi tentang Pemaafan 

Frekuensi Kemunculan Respon Berdasarkan Kategori (1) 

 

Sumber 

 

 

Frekuensi Respon/Subyek 

Agama 

 

Tokoh agama 7 

Kitab suci 5 

Institusi pemerintah Perjanjian malino 6 

Aparatur negara 7 

Keluarga Orang tua 4 

Selain orang tua 1 

Masyarakat Budaya masyarakat  poso 4 

Lingkungan pergaulan 1 

Diri sendiri Pengalaman pribadi 2 

Jumlah 37 
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Frekuensi Kemunculan Respon Berdasarkan Kategori (2) 

Sumber 

 

 

Subyek 

Frekuensi Respon % 

Agama 12 32,43 

Institusi Pemerintah 13 35,13 

Keluarga 5 13,51 

Masyarakat 5 13,51 

Diri Sendiri 2 5,40 

 

Total Subyek yang Menjawab Berdasarkan Kategori 

Sumber 

 

 

Subyek 

Frekuensi Respon % 

Agama 12 35,29 

Institusi Pemerintah 11 32,35 

Keluarga 5 14,70 

Masyarakat 4 11,76 

Diri Sendiri 2 5,88 
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Lampiran 17 

Draft Wawancara Subyek 1 sampai Subyek 22 

 

Identitas subyek 1 

Nama : AD 

Usia : 23 tahun 

Alamat Asal : Tentena 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Coba ceritakan 

tentang kejadian 

waktu itu? 

Pokoknya kacau, semua kacau, 

tegang. 
 

Keadaan di 

keluarga waktu 

itu? 

Maksudnya waktu kerusuhan?   

iya Keluarga waktu itu berusaha 

berpikir jernih, maksudnya bapak 

tenang sekali dengan situasi seperti 

itu….karena setelah itu orang tua 

usahakan agar kami anak –anak 

harus diselamatkan terlebih dulu. 

Dan belum mikir mau kemana atau 

bagaimana caranya. Ceritanya bisa 

lolos tanpa cedera sudah bersyukur, 

dan ternyata memang kami masih 

utuh. 

 

Bagaimana 

persisnya yang 

anda rasakan 

waktu itu? 

Kalau ketemu dengan orang banyak 

takut, orang asing atau orang  yang 

piara jenggot langsung lari. Hidup 

tiba – tiba kacau. Kami bersyukur 

karena teman – teman persekutan 

dan gereja yang selalu menolong. 
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Secara psikologis 

kondisi anda?  

 

 

 

 

 

Waktu itu? Waduh kami semua 

shock berat. Pokoknya kami 

bingung mau kemana, harus 

bagaimana tidak tahu karena isu-isu 

berkembang cepat sekali 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah anda 

masih menyimpan 

kemarahan pada 

mereka? 

Tidak tahu, karena massa, dan 

justru itu yang parah, karena kalau 

saya tahu, lain ceritanya. Tapi ini 

kan tidak jelas siapa yang harus 

dimarahi. 

 

 

 

 

 

 

 

Pernah ada 

keinginan balas 

dendam? 

Yah, susah juga jelaskannya. 

Intinya ajaran kami orang Kristen 

bahwa Tuhan yesus suruh kitorang 

untuk saling mengasihi. Saling 

memaafkan. Itu ada dalam injil. 

Ngana kristen kan? Pasti tau itu 

3A 

Jadi memaafkan 

yah?  

Iyo. Meskipun kitorang tau 

memaafkan itu tidak perlu itu sia-

sia saja. 

4A 

Maksud anda? Sekarang saya tanya menurut kamu 

maaf itu apa? Bagaimana mungkin 

bisa memaafkan mereka kalau 

perasaan dendam itu masih muncul. 

Sampai sekarang Poso belum 

tenang yah karena itu. Masih ada 

dendam. 

 

Berarti maaf itu 

menurut 

andaartinya tidak 

boleh dendam?  

Tidak boleh dendam dan tidak 

boleh menyimpan marah. Begitu.  

2A 

Lalu? Sekarang kami di Poso masih 

rawan. Kamu liat TV kan?  

 

Iya, sering liat Nah, itu. Poso masih belum aman 

karena itu tadi, belum semua 

masyarakat mampu melupakan 

kejadian itu. Masih terbawa situasi 

waktu itu. 

1A 
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Iya yah Iyaaa. Padahal sebenarnya kalau 

yang kristen dan islam ini sudah 

betul saling memaafkan seharusnya 

tidak seperti ini kan? Memaafkan 

itu berarti sama-sama kitorang 

melupakan kejadian kemarin. 

Melupakan semua itu untuk sama-

sama hidup normal lagi 

1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi harus lupa 

kejadian itu? 

Lupa sama sekali susah. Tetapi itu 

pilihan kita meskipun sakit tetapi 

harus kita lupa supaya tidak 

berlanjut terus seperti sekarang ini 

1A 

Kalau demikian, 

berarti memaafkan 

itu agak susah juga 

dipraktekan?  

Memang susah namun tidak 

mustahil. Asalkan itu dengan niat 

baik dan tulus dari hati 
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Identitas subyek 2 

Nama : LP 

Usia : 24 tahun 

Alamat Asal : Poso 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Apa yang terjadi 

waktu itu? 

Waktu konflik?  

Iya Wah, waktu itu saya masih SD. 

Rumah kami terancam mau dibakar 

dan kami cuma pikir gimana bisa 

selamat, itu saja. Bapak saya 

sembunyikan kami di dalam lemari 

selama dua hari tapi tiba-tiba Om 

dari gunung suruh kami masuk 

hutan saja. Om saya yg bawa kami 

ke gunung waktu itu, sampai 

sekarang kami tidak tau dia berada 

dimana 

 

Menghilang? Katanya dia dibakar dalam ban.  

Dekat sama Om? Dia adik bungsu dari mama. Sering 

ajak kami main bola pokoknya dia 

paling baik sama kami. Om yang 

paling dekat dan sayang sama 

kitorang 

 

Oh, berarti dekat 

sekali, yah. Terus 

bisa seperti itu 

gimana? 

Dia kan pemimpin juga di pasukan 

merah. Dia memang incaran dorang 
 

Sedih kalau 

mengingat 

peristiwa itu? 

Ya pasti sedih, bung. Rumah 

tempat kami main dan dibesarkan, 

teman-teman, Om, semua hilang 

sampe sekarang tidak ketemu. 

Tanteku sekarang trauma berat 

sudah seperti orang ling-lung 

mungkin masih ingat suaminya. 

Bayangkan saja orang yang dia 

cintai tidak jelas ada 
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dimana…..kalau meninggal pasti 

ada jenasahnya tapi ini jenasahnya 

saja tidak ketemu. Itu yang paling 

menyakitkan 

Nyong sendiri, 

bagaimana 

perasaan waktu 

itu? 

Ya macam-macam… Sudah takut, 

putus asa, dan kalau mau mati, 

sudah mati lah. 

 

Sampai seperti itu? Karena tidak tahu lagi. Suasana 

berubah semua ketakutan. Orang – 

orang semua lari ke hutan ke tempat 

yang banyak golongan kitorang 

 

Masih benci 

mereka? 

Siapa? Jihad itu?  

Oh jihad ya? Ngeri 

juga kayak perang 

agama saja 

Iya dorang itu. Mau siapa lagi…  

Oh, jadi yang 

dorang itu jihad? 

Banyak sekali orang dan pengamat 

dengan seenaknya mengatakan 

kalau ini bukan konflik agama. 

Lihat saja yang paling banyak 

dibunuh itu kitorang, orang kristen. 

Saya tidak mengerti. Saya mau 

tanya ke kamu, kenapa kamu bilang 

ini bukan konflik agama? Ini adalah 

perang agama! Kitorang yang selalu 

jadi korban. Sebenarnya kitorang 

terlalu bisa untuk membalas, tapi 

kitorang tidak boleh mendendam 

karena harus menunjukan kasih. 

Biar saja Tuhan yang akan 

membalas semua perbuatan jahat 

ini ke dorang 

 

Mereka yang 

membunuh 

keluarga anda? 

Yah gimana ya semua sudah terjadi, 

tapi kalau diingat-ingat yah benci 

juga. Mereka itu anjing! 

 

Sangat 

menyakitkan, ya? 

Hmm…. Sakit sekali, bung. Yah 

bayangkan saja sendiri kalau itu 

bung yang alami 

 

Ada keinginan 

balas dendam? 

Kadang-kadang mau  
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Maksudnya 

kadang-kadang? 

Ya kalau sedang teringat. Kalau 

lagi bakumpul dengan saudara-

saudara trus cerita-cerita tentang 

waktu itu… aduh untung saja kita 

ini masih tahan-tahan diri ee….  

 

Berarti disana 

masih ada 

prasangka buruk 

ke orang-orang 

dorang? Belum 

betul-betul nyaman 

ya? 

Susah, bung. Sudah terlalu banyak 

yang mati…. Terlalu banyak yang 

sakit hati. Tidak mudah 

menganggap sesuatu itu hilang 

begitu saja. Semua itu ada harganya 

 

Anda sendiri 

bagaimana? 

Bagaimana apanya?  

Ada perasaan 

dendam ke 

dorang? 

Dendam sih tidak, sakit iya hehehe  

Hmm… pernah 

mengekspresikan 

dendam itu?   

Kadang-kadang kita sering lempar 

rumahnya orang-orang dorang… 

kalau sampe main fisik tidak. Itu 

tidak baik   

 

Berarti belum mau 

memaafkan? 

Memaafkan? Apa itu memaafkan?  

Nah, persis. 

Menurut Nyong, 

apa itu 

memaafkan? 

Makna 

memaafkan. 

Maaf itu memang wajib dilakukan 

kita sebagai orang Kristen karena 

itu perintah dalam kitab suci dan 

saling memaafkan itu perlu supaya 

ada perdamaian dimasa-masa 

setelah konflik. Tapi itu semua 

tidak mudah.  

3A, 1A 

Mengapa tidak 

mudah? 

Karena kalau kita memaafkan 

berarti kita bersedia melupakan 

semua yang pernah mereka buat ke 

kita kan? Tapi bagaimana mungkin 

kita bisa lupa sedangkan Om saya 

sampai sekarang tidak tau dimana. 

Itu contoh saja, masih banyak yang 

lebih parah dari kita 

1A, 2A 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi maaf artinya 

kita melupakan? 

Iya lah. Harus begitu. Coba 

bayangkan kalau ngana kasih maaf 

orang tapi masih ingat-ingat 

kesalahan dia? Susah kan? 

1A 
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Jadi harus 

berusaha 

melupakan yah? 

Iya karena kalau sudah begitu pasti 

kitorang bisa damai. Kalau tidak 

berarti yah seperti sekarang ini. 

Belum aman 

1A 
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Identitas subyek 3 

Nama : MA 

Usia : 28 tahun 

Alamat Asal : Poso 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Kejadian itu seperti 

apa, tepatnya 

kapan? 

Sudah lupa dan sakit kalau diingat. 

Mama saya dorang bunuh. Adik 

saya sampai sekarang masih trauma 

karena lihat sendiri kejadian itu 

 

Sebenarnya apa 

saja yang terjadi?  

Sudah jo, kitorang mau bicara 

tentang memaafkan kan? 
 

Iya, seperti yang 

saya jelaskan tadi 

di awal 

Oke. Tidak apa-apa   

Marah dengan 

orang – orang itu? 

Sangat marah. Itu pasti  

Pernah ekspresikan 

kemarahan ke hal-

hal atau orang-

orang? 

Marah tidak berarti agresif kan? 

Orang marah simpan dihati juga 

bisa 

 

Iya, tapi biasanya 

orang sering 

seperti itu. 

Mengekspresikan 

kemarahan  

Tapi apakah kalau saya marah saya 

boleh balas orang – orang itu? 

Kemarahan yang sangat besar 

adalah saya memukul diri sendiri. 

Saya cuma menangis dan doa, 

karena ini semua di luar kontrol 

saya. Dan ini benar – benar anugrah 

sehingga saya bisa seperti ini, 

punya pegangan yang kuat. 

 

Dipendam dalam 

hati sa? 

Dipendam saja tidak cukup. 

Diserahkan dalam doa. 
 

Merasa lebih baik 

setelah itu? 

Didalam Tuhan tidak ada yang 

mustahil. Sukacita sejati ada dalam 

Tuhan. Di ajaran Kristen ada 

tertulis serahkan semua 

kesusahanmu pada Dia yang 

mengasihimu 
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Masih ada 

perasaan atau 

keinginan untuk 

membalas 

perbuatan mereka? 

Seandainya bisa knapa tidak? 

Keinginan itu manusiawi, hanya 

saja kalau begitu kita harus siap 

masuk penjara  

 

Berarti keinginan 

itu ada? 

Kalau ada kesempatan kenapa 

tidak.  
 

Mau memaafkan 

mereka? 

Memaafkan itu tidak perlu. 4A 

Mengapa? Pokoknya tidak perlu. Mata ganti 

mata. 
 

Jadi, menurutmu 

apa itu 

memaafkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aduh Tuhan. Perbuatan mereka itu 

sungguh sangat kejam dan itu tidak 

manusiawi. Tapi sekarang mana 

mereka? Mereka tidak pernah 

dihukum, mereka bebas berkeliaran 

di jawa sedangkan kami semua 

kehilangan orang tua kami. 

Memaafkan, sih, boleh tapi yang 

berbuat jahat juga harus dihukum 

setimpal bukannya dilepas 

5A 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya mereka 

harus dihukum? 

Seharusnya demikian tetapi yang 

terjadi malah mereka pulang ke 

Solo trus bikin kacau ini negara.  

 

 

 

Hanya itu makna 

maaf menurutmu? 

 

Memang saling memaafkan itu 

susah tapi mau tak mau harus 

diusahakan. 

 

Diusahakan 

bagaimana? 

Buktinya walaupun mereka tidak 

dihukum kami sudah memaafkan 

mereka karena kami sadar hanya itu 

jalan satu-satunya supaya kitorang 

bisa hidup tenang dan damai 

1A 

Artinya 

memaafkan itu 

hanya perlu supaya 

ada perdamaian? 

Supaya semua kembali normal 

dulu, kembali hidup normal saling 

baku dapat. Tidak perlu muluk-

muluk. Kita realistis saja dengan 

keadaan. Sikap realistis itu juga 

penting 

1A 
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Identitas subyek 4 

Nama : JN 

Usia : 23 tahun 

Alamat Asal : Poso 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Seingat anda 

kejadiannya 

gimana? 

(tidak menjawab hanya geleng 

kepala) 
 

Pernah ada 

keinginan balas 

dendam sedikit? 

tidak, itu karena ajaran kitorang 

pung orang tua, kita ini pendatang, 

kita balas dendam pake apa. Kita ini 

belajar Alkitab, balas dendam itu 

hak Allah dan kitorang cuma bisa 

lakukan hal yang baik. 

 

Perasaan terhadap 

orang – orang 

yang terlibat saat 

itu? 

torang cuma bisa omong dorang 

terlalu berlebihan. saya tidak bisa 

mengerti, koq tega ya. Marah ya, 

tapi juga tidak bisa buat apa-apa 

karena toh tidak di ajarkan balas 

dendam pe mereka. 

 

Bagaimana dengan 

memaafkan? 

Seharusnya setiap kita harus sudah 

saling memaafkan. Mengapa? Kita 

semua sama-sama rasa. Yang 

Kristen ada jatuh korban, yang 

islam juga ada korban. Sekarang 

mau apa kalau bukan saling kasih 

maaf? Kita orang Poso harus bias 

bangkit kembali salah satunya ya 

dengan kita saling melupakan. 

Saling memberi maaf. Karena siapa 

yang mau disalahkan? 

2A, 1A 

Jadi maaf butuh 

komitmen untuk 

hidup kedepan? 

Saling kasih maaf itu penting buat 

kitorang kalau mau damai….kalau 

mau perang terus ya tidak usah 

kasih maaf 

1A 
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Identitas subyek 5 

Nama : TP 

Usia : 25 tahun 

Alamat Asal : Tentena 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Apakah anda 

merasa sebagai 

Korban dalam 

peristiwa Konfik 

Poso? 

Itu jelas. Kitorang semua orangPoso 

yang Kristen semua sudah jadi 

korban para jihad. 

 

Mengapa 

demikian? 

Iya. Hidup kami terancam, keluarga 

tercerai-berai dan semua itu dimulai 

ketika mereka datang ke poso.  

 

Sebelumnya aman-

aman saja?  

Sebelum-sebelumnya Poso aman, 

kami yang kristen dengan dengan 

dorang yang islam hidup rukun-

rukun saja tetapi semua berubah 

setelah dorang datang 

 

Kerugian apa saja 

waktu itu? 

Banyak sekali. Terutama korban 

nyawa 

 

Bisa diceritakan 

sedikit? 

Ya seluruh kompleks dan rumah 

kami yang di tentena habis.  

 

Oh, iya…. Jadi 

seperti itu 

kejadiannya? 

Kalo rumah saja tidak seberapa, tapi 

semua alat-alat usaha bapak abis 

tidak ada sisa, terus ada mobil kami 

terbakar, ada yang dijarah karena 

waktu itu kondisi sedang kacau 

dimana-mana. Sekarang buat kuliah 

saja saya hanya harapkan beasiswa 

gereja. Abis mau gimana karena 

kondisi orang tua susah sejak saat 

itu. 

 

Apa usaha orang 

tua apa waktu itu?  

Bengkel. Macam-macam. 

Penyewaan alat pesta, sound 

system.  

 

Masih berjalan? Alat-alatnya sudah tidak ada. Kami 

sudah pindah rumah ke Poso. Tanah 
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di Tentena sudah dijual, sudah tidak 

punya apa-apa lagi 

Sekarang orang tua 

kerja apa? 

Bapak ikut orang china, kerja 

kontraktor begitu. 

 

Kalau ingat 

kejadian waktu itu, 

bagaimana 

perasaanmu? 

Yah mau bagaimana lagi. Semua 

sudah terjadi. Waktu tidak bisa 

ditarik kembali, kan 

 

Ada rasa marah? Sebagai manusia normal jujur ada  

Dendam pada 

mereka? 

Dendam pasti dendam. Saya yakin 

semua orang, bukan hanya kami, 

kalau diperlakukan seperti itu pasti 

dendam.  

 

 

Persisnya siapa 

mereka itu? 

Jelasjihad itu orang dorang, Islam 

mas…. Siapa lagi? Dulu kitorang 

dengan dorang sebenarnya masih 

bersatu. Tapi sekarang kami sudah 

tidak mau percaya mereka lagi. 

Bagaimana bisa percaya, mereka 

yang dulu tetangga dan sudah kami 

anggap saudara malah mereka yang 

memberitahu tempat 

persembunyian kitorang. Siapa 

dorang?....Ya ampun...dorang itu 

ya...orang muslim. Siapa lagi…? 

 

Jadi, waktu itu 

sempat 

bersembunyi? 

Semua orang waktu itu sembunyi. 

Mengungsi itu ya sembunyi… 

hanya bahasa halusnya mengungsi 

sebenarnya cari persembunyian 

 

Sembunyi 

kemana? 

Pindah-pindah. Cari tempat yang 

agak aman. Kalau sudah tidak aman 

pindah lagi 

 

Kacau sekali,  yah. 

Masih ingat 

kejadian itu? 

Masih kecil tapi masih ingatlah 

saya sudah mengerti. Sudah kelas 

empat SD waktu itu 

 

Oh, sudah besar, 

sudah mengerti  

Iya, memang. Ini anak dikamar 

sebelah kan kami tetangga. Sama-

sama waktu itu 

 

Bagaimana dengan 

ajakan 

memaafkan? 

Saling mengasihi itu wajib bagi 

kami  

3A 
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Jadi memaafkan 

itu mengasihi? 

Tanpa kasih itu bukan maaf  

Bisa jelaskan 

maksudnya? 

Sebagai pengikut Tuhan Yesus, 

kami percaya Tuhan Yesus 

mencobai kami karena itu kami 

harus tetap setia. Setia untuk tetap 

mengasihi musuh-musuh kami. 

Mereka yang sudah menyakiti 

kami. Dengan cara itu tadi, apa 

namanya? Memaafkan itu. 

3A 

Jadi itu makna 

memaafkan 

menurut anda? 

Iya kurang lebih seperti itu.  

Jadi memaafkan 

itu artinya kasih. 

Hanya itu? masih 

ada lagi arti yang 

lain?  

Susah juga yah, hehe….  

Coba pikir lagi, 

hehe 

Tapi seharusnya maaf tidak boleh 

hanya dari satu pihak saja, mereka 

yang berbuat jahat juga harus 

meminta maaf kalau tidak demikian 

kan percuma. Bagaimana mungkin 

kita memberi maaf sedangkan 

mereka yang menyakiti kita tidak 

pernah merasa bersalah.  

2A, 4A 

Maaf tapi tetap 

yang bersalah 

harus menyesali 

perbuatannya yah? 

Meskipun memang harus diakui 

bahwa maaf sejati tidak 

membutuhkan hal itu. 

 

Maaf sejati. Bisa 

dijelaskan? 

Memaafkan itu berasal dari dalam 

diri kita. Dari suara hati kita, pilihan 

kita untuk memaafkan artinya 

bahwa kita sungguh-sungguh 

melepaskan diri dari kejadian waktu 

itu 

6A 

Bentuk nyatanya 

seperti apa? 

Seperti saya melepaskan diri dari 

kejadian-kejadian yang saya 

ceritakan tadi. 

 

 

Seperti usaha 

psikologis untuk 

melepaskan trauma 

Iya seperti itu. Karena kembali lagi 

pilihan untuk memberi maaf itu ada 

dalam diri kita.. 
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masa lalu. Seperti 

itu? 

Usaha dari dalam 

diri sendiri? 

Memberi maaf itu butuh usaha dan 

harus tuntas. Seberapa sanggup kita 

mampu melupakan kejadian itu. 

Karena ini penting bagi kita dan 

semua orang kalau mau hidup 

damai 

1A 
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Identitas subyek 6 

Nama : IS 

Usia : 24 tahun 

Alamat Asal : Poso 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Apa makna 

memaafkan 

menurut anda? 

Bagi saya memberi maaf mereka itu 

tidak perlu. Toh semua sudah 

terjadi. Korban sudah banyak… 

sekarang mau apa… 

4A 

Sama sekali tidak 

perlu dimaafkan? 

Okelah kalau kita memaafkan. 

Tetapi bagaimana dengan mereka?  

2A 

Maksudnya 

bagaimana 

mereka? 

Kita kan tahu bahwa kita ini hanya 

korban dari mereka orang-orang 

politik. Mereka itu apa pernah 

menyesal dengan yang sudah 

mereka buat sehingga islam dengan 

kristen baku bunuh di Poso? Susah 

kan? Saya tidak bisa 

membayangkan apa bisa orang-

orang yang kejam seperti mereka itu 

bisa dimaafkan. Hehehe..susah 

kawan! 

4A, 5A 

Lalu bagaimana 

harusnya 

memaafkan itu? 

Seperti yang saya bilang tadi, 

memaafkan hanya mungkin kalau 

kitorang sama-sama mau terbuka, 

mau sungguh-sungguh komit untuk 

hidup damai jadi seharusnya kedua 

pihak harus terlibat. Bukan hanya 

satu pihak saja. Pihak kita saja. 

1A 

Jadi memaafkan 

itu komitmen para 

pihak yang terlibat 

dalam kerusuhan. 

Seperti itu? 

He’em. Karena kami orang 

Sulawesi Tengah ini umumnya 

kami punya budaya yang tinggi. 

Budaya itulah yang harus 

dikembalikan. Kalau mo ajak untuk 

damai atau saling memberi maafkan 

itu sudah ada dari dulu cuma 

mereka datang jadi rusak semua. 

3B 
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Identitas subyek 7 

Nama : SK 

Usia : 28 tahun 

Alamat Asal : Morowali 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Masih ingat 

peristiwa itu?  

Ya tidak perlu diingat-ingat  

Sakit ee? Aduuu…. Bukan sakit lai, nyong. 

Kita ini sudah dapat musibah. 

Tanah di Poso sana sudah banyak 

mandi darah. Tidak diberkati lagi 

makanya banyak panen gagal-gagal 

terus. Kayak Sodom dan gomorah  

 

Iya memang. 

Konflik di Poso itu 

termasuk konflik 

besar  

Besar dan berkepanjangan, nyong. 

Semua habis tidak ada sisa  
 

Habis bagaimana? Ya habis. Kayak Sodom dan 

gomorah 

 

 

Caba cerita sedikit Rumah, harta benda yang hilang itu 

bisa kembali. Tapi kalau nyawa? 

Siapa yang bisa kembalikan? 

Keluarga besar saya hampir tiga 

puluh orang habis. Dari tujuh orang 

saudara kandung bapak tinggal dua 

yang masih hidup. Saya rasakan 

sendiri bagaimana penderitaan 

keluarga. Kalau sekarang kitorang 

disuruh memaafkan dorang, ya 

bagaimana bisa? Semua sudah tidak 

perlu lagi. Tidak ada gunanya lagi 

mengingat-ingat itu. Semua warga 

poso punya prinsip untuk lupakan 

saja kejadian itu. Sakit sekali kalau 

diingat. Yang terpenting sekarang 
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kita harus kembali hidup normal 

seperti dulu lagi. 

Secara psikologis 

kondisi anda 

waktu itu gimana? 

Saya dan semua keluarga tentu 

sangat marah. Kami benci Jihad. 

Benci tentara. Karena kami 

diperlakukan tidak adil, tapi 

mungkin bapa saya yang paling 

marah tapi dalam kondisi meredam 

supaya kami anak – anak tidak 

melihat dan semakin hancur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemarahan sempat 

diekspresikan? 

Pasti. Waktu itu sampai ada orang 

islam yang datang minta pekerjaan 

di rumah kami. Saya sampai bilang: 

kami sudah sakit karena pernah 

dikhianati orang islam. Tapi 

sekarang kenapa dating kesini 

mohon-mohon pekerjaan. Saya tahu 

itu kata – kata yang tidak pantas, 

tapi waktu itu kondisi seperti itu. 

Saya belum bisa lupa yang mereka 

pernah buat ke kami. 

 

Bagaimana dengan 

ajakan untuk 

memaafkan? 

Memang harus diakui meskipun 

sakit, tapi kejadian itu sudah lama, 

sudah hampir 12 tahun lalu. Mau 

tidak mau kita harus buka lembaran 

baru kan? Masyarakat poso perlu 

damai dan memaafkan itu penting 

sekali kalau kitorang mau betul-

betul berdamai kembali. Yang lalu 

ya sudah sekarang mulai lembaran 

baru lagi 

 

1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa makna 

memaafkan 

menurut anda? 

Memaafkan itu bukan sekedar jabat 

tangan. Bukan. Itu omong kosong. 

Maaf itu lebih menjadi bermakna 

kalau kita tidak lagi dendam sama 

5A, 2A 
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mereka. Dendam itu sangat 

merusak dan bisa buat kitorang 

saling curiga terus. 

Trus apa lagi? Susah memang kalau betul tulus 

memaafkan karena apa yang sudah 

mereka buat, semua yang ada di 

poso itu hancur dan semua yang 

mereka buat itu sungguh kejam. 

Mereka itu sudah bukan seperti 

manusia lagi….. seharusnya mereka 

itu musti dihukum berat, bila perlu 

hukum mati. Maaf kan tidak berarti 

kita member maaf tapi mereka yang 

membunuh enak-enak saja bebas 

tidak bertanggung jawab. Itu tidak 

betul. 

5A 
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Identitas subyek 8 

Nama : MU 

Usia : 23 tahun 

Alamat Asal : Poso 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Apa makna 

pemaafan menurut 

anda? 

Pemaafan? Maksudnya, Maaf?  

Iya Maksudnya kami anak Poso?  

Betul. Apa itu 

maaf menurut 

anda? 

Maaf  itu apa yah?....maaf itu 

melupakan kesalahan-kesalahan  

1A  

Kesalahan siapa? mereka yang pernah bikin kita 

menderita sakit hati  

 

Mengapa 

demikian?  

Maksudnya?  

Mengapa maaf itu 

melupakan? 

Kalau kita melupakan kesalahan 

mereka pasti hidup kita lebih tenang 

1A 

Oh, jadi memberi 

maaf supaya hidup 

lebih tenang?  

Iya  

Selama ini sudah 

rasa tenang?  

Belum tau  

Oke. Maksudnya 

hidup tenang yang 

seperti apa? 

Kami disana itu masih saling was-

was 

2A 

Maksudnya masih 

saling curiga? 

Iyalah, siapa bilang Poso sudah 

damai. Disana belum aman, kok 

 

Berarti kita 

memaafkan supaya 

hidup tenang?  

Kalau kita melupakan kesalahan 

pasti hidup kita tenang. Tenang saja 

dulu. Kalau sudah tenang baru bisa 

refleksi diri masing-masing dengan 

tenang. Saya pikir maaf itu harus 

seperti itu. 

1A, 2A 

Maksudnya 

refleksi diri? 

Refleksi kesalahan-kesalahan kita. 

Semua tahu kalau tidak ada yang 

2A 
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paling benar, semua yang terlibat 

disana bersalah. Itu harus diakui.  

Saling memahami 

persoalan dengan 

kepala dingin 

Iya. Duduk bersama-sama, toh, kita 

semua disana bersaudara. 

Persaudaraan itu yang hilang 

selama ini  

3B 

Dengan 

memaafkan 

persaudaraan itu 

kembali? 

Betul, tapi tidak gampang kan. 

Butuh waktu 

 

Lalu, Apa yang 

harus dilakukan 

untuk dapat 

Memaafkan? 

Untuk lebih mudah memaafkan kita 

perlu duduk bersama sebagai 

saudara bersaudara yang sama-sama 

hidup sehari-hari  

3B 

hanya duduk-

duduk bersama 

saja? 

Duduk bersama artinya kita bicara 

masa depan, yang lalu sudah tidak 

usah dibicarakan lagi 

1A 

Tidak dibicarakan 

berarti dilupakan 

saja? 

Iya to. Kan itu sudah memaafkan  
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Identitas subyek 9 

Nama : MP 

Usia : 22 tahun 

Alamat Asal : Morowali 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Apakah kamu 

merasa sebagai 

korban konflik 

Poso? 

Secara tidak langsung iya  

Maksudnya secara 

tidak langsung 

Yah karena waktu itu saya masih 

kecil 
 

Masih ingat 

kejadiannya? 

Beberapa masih ingat. Tapi tidak 

terlalu banyak  
 

Tapi ada kejadian 

spesifik yang 

masih bisa diingat? 

Ada waktu awal-awal konflik itu   

Ceritakan tentang 

kejadian itu? 

Waktu awal-awal kerusuhan?  

Iya.  Awalnya itu kami semua masih 

merasa tenang-tenang saja soalnya 

kami merasa tidak ada masalah dan 

hanya mendengar kalau di kota 

Poso ada pembakaran, banyak 

rumah orang Kristen dibakar. 

 

Ada kejadian 

spesifik yang 

paling membekas 

di pikiranmu?  

Yang saya tahu, waktu itu dorang 

sudah menyerbu kota kami dan 

membakar. Itu loh kak, laskar jihad 

dan teman-temannya 

 

Selanjutnya? Waktu itu masih gelap sekali, 

belum waktunya bangun. Tapi 

mama dan bapa ada bisik-bisik 

seperti orang yang dikejar hantu 

saya dan kakak-kakak harus 

bangun, cari sandal, pake jaket dan 

kita harus lari ke hutan sampai 

sering jatuh bangun.  
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Itu lari mengungsi? Iya, kak  

Waktu itu sudah 

tau bahwa sedang 

lari 

menyelamatkan 

diri? 

Mama dan bapa hanya diam, saya 

juga tidak berani tanya pokonya 

kami hanyamenangis terus. 

 

Jadi waktu itu 

keadaan kacau 

sekali ya? 

Kacau. Tiga hari kami tidak makan 

nasi 
 

Terus makan apa? Hanya makan buah-buahan yang 

ada di hutan itupun tidak sedang 

musim buah jadi tidak banyak 

padahal rombongan kami banyak. 

 

Kalau minum?  Saya tidak terlalu ingat persis tapi 

dengar cerita waktu itu ada yang 

terpaksa minum air genangan air, 

banyak anak-anak sampai kena 

diare dan ada satu rombongan 

dengan kami ada anak kecil 

meninggal karena sakit demam 

tinggi. 

 

 

Kenal dengan 

mereka?  

Siapa kak?  

Teman-taman 

mengungsi waktu 

itu 

Ya kenal to, kak. Kan tetangga-

tetangga semua. Disana itu kota 

kecil jadi semua orang so baku 

kenal semua tidak kayak di kota 

besar disini 

 

Ada trauma 

mengingat 

kejadian itu? 

Kalau ditanya trauma semua kami 

pasti trauma, kak. Tapi mau 

bagaimana lagi semua sudah terjadi.  

 

Ada rasa sakit hati 

dengan mereka? 

Kejadian itu menyakitkan sekali 

kak. kalau diingat-ingat mendingan 

sudah kita iklaskan karena situasi 

saat itu sudah tidak terkendali kita 

tidak tau yang mana yang memulai 

duluan 

 

Bagaimana dengan 

ajakan untuk 

memaafkan? 

Maksudnya, kak?   
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Ya memaafkan 

mereka yang 

pernah buat kamu 

menderita? 

Sebenarnya antara kitorang dengan 

dorang tidak ada masalah, ini 

kerjaan teroris. Yang muslim juga 

pasti tidak ingin seperti itu. 

 

Kamu memaafkan 

mereka, teroris-

teroris itu? 

Kalau mereka tidak akan pernah, 

kak. Untuk apa kami memaafkan 

orang-orang yang tidak punya rasa 

kemanusiaan. Yang hanya datang 

ganggu kami di Poso. 

 

Ada perasaan 

dendam sama 

mereka? 

Kalau dendam sekali tidak juga. 

Tapi kalau sakit hati dengan mereka 

iya 

 

Kenapa sakit hati? Ya kenapa juga mereka buat kami 

orang Kristen seperti itu? kita tidak 

pernah buat begitu ke mereka 

 

Sebenarnya, apa 

makna memaafkan 

menurut anda? 

Memaafkan itu sebenarnya sudah 

ada dalamprinsip hidup dalam 

budaya kamiorang-orang Poso tapi 

itu dikhianati mereka 

3B  

Hubungannya apa? 

Memaafkan 

dengan 

penghianatan 

Kalau memaafkan berarti jangan 

jadi penghianat. Itu baru namanya 

memaafkan. Atau bagaimana 

menurut, kaka 

 

Oh jadi seperti itu? Iya, kan kalau sudah sebagai 

saudara seharusnya saling 

memaafkan itu yang disebut 

sebagai saudara. Karena sebagai 

saudara tidak ada yang namanya 

pengkhianat, saling curiga, kalau 

ada saudara yang menyakiti kita 

yah harus dimaafkan. 

 

3B, 2A 

Jadi memaafkan 

artinya wujud 

hidup bersama 

seperti yang sudah 

ada dalam budaya 

orang Poso? 

Seperti itu? 

Iya, sebenarnya kami orang disana 

punya nilai budaya yang kuat. Dari 

dulu kami hidup aman-aman saja 

karena itu tadi, persaudaraan kami 

kuat tapi hilang begitu saja waktu 

konflik meledak. Sekarang waktu 

orang pemerintah ajak berdamai 

yah syaratnya harus saling 

memaafkan karena hanya itu cara 

supaya keadaan bisa normal 

1A 
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kembali. Karena ketika kita mulai 

memaafkan berarti kita melihat 

kedepan. Jangan mengingat-ingat 

kebelakang. 

Kamu sendiri 

mengharapkan 

seperti itu? 

Semua orang di sana pasti ingin 

seperti itu 
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Identitas subyek 10 

Nama : RS 

Usia : 22 tahun 

Alamat Asal : Poso 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Masih ingat 

dengan kejadian 

waktu itu? 

masih  

Bagaimana 

rasanya kalau 

mengingat-ingat 

itu? 

Iya macam-macam. Ingat apa dulu?  

Kamu merasa 

sebagai korban 

kerusuhan Poso? 

Waktu kerusuhan itu semua orang 

jadi korban. Semua orang Poso 

menderita. Beli makan saja susah, 

ke pasar tidak bisa. Itu saja sudah 

bisa torang bilang korban apalagi 

yang saudaranya dapat bunuh  

 

Apa yang pernah 

anda alami disana? 

Waktu kerusuhan?  

Iya. Apa yang 

terjadi? 

Perang Agama. Mau apa lagi? Tapi 

kalau kita bilang perang agama 

sensitif sekali ya? 

 

Anda yakin itu 

perang agama  

Sebenarnya waktu itu kami tidak 

tau dan tidak percaya kejadian itu 

akan terjadi. Dulu, dengan yang 

beragama muslim kami sangat 

dekat sekali tapi lihat apa yang 

terjadi! Teman-teman kami yang 

kristen sudah lari ke hutan-hutan 

tapi masih dikejar dengan senjata. 

Gila kan? 

 

Secara psikologis 

kondisi anda dan 

keluarga gimana 

waktu itu? 

Ya ketakutan itu pasti yang 

pertama. Bagaimana tidak takut, 

berita dan isu-isu bilang kami mau 

dihabisi semua. Siapa manusia yang 

tidak takut mati 
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Ada keluarga yang 

jadi korban? 

Ada yang mati, ada yang kakinya 

putus sekarang masih pake kursi 

roda 

 

 

Anda marah pada 

mereka? 

Yang bunuh itu?   

Iya. Masih marah? Saya tidak mengerti. Saya mau 

tanya ke mereka. Kenapa bilang 

kita tidak marah? Siapa yang 

rumahnya paling banyak dibakar? 

Siapa yang paling banyak 

kehilangan saudara? Yang kakinya 

putus? Yang paling banyak mati?  

 

Iya, saya mengerti. 

Sebenarnya 

kemarahan itu di 

tujukan pada 

siapa?  

Tidak tahu, karena massa, dan 

justru itu yang parah, karena kalau 

saya tahu, hal itu jadi mudah. Tapi 

ini kan tidak jelas. 

 

Tidak ingin balas 

dendam? 

Saya diajarkan oleh orang tua untuk 

dari kecil hidup bae-bae saja, tidak 

balas dendam. Sehingga pada waktu 

itu tidak terlintas balas dendam, 

yang saya  pikir hanya bagaimana 

untuk tetap hidup. 

 

Bagaimana dengan 

memaafkan?  

Maksudnya?  

Ajakan untuk 

memaafkan 

mereka itu 

Sekarang yang sudah terjadi seperti 

itu memang tidak akan kembali 

lagi. Biar bagaimana yah… kita 

harus kembali kesana. 

 

 

Maksudnya? Begini, kita memaafkan okelah. 

Tapi setelah kembali kesana siapa 

yang jamin mereka tidak dendam 

sama kitorang? Saudara-saudara 

kita ada yang juga bunuh mereka 

dan mereka tahu persis. Seperti 

saya punya Om dulu masuk 

pasukan merah, mereka tahu itu. 

 

Oh, begitu? Iyoo..  
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Apa arti 

memaafkan 

menurut anda? 

Memaafkan berarti kitorang sama-

sama harus jamin kalau tidak ada 

lagi saling bunuh dan saling 

dendam.  

1A 

Berarti hanya demi 

rasa aman? Hanya 

seperti itu artinya 

memaafkan? 

Kita ini kan orang kristen dan 

Tuhan Yesus sudah kasih teladan ke 

kita meski pun dibunuh dan disiksa 

dia tetap memaafkan orang-orang 

yahudi. Nah, Tuhan Yesus saja 

memaafkan masa kita tidak? 

Logikanya kan begitu 

3A 

Jadi menurutmu 

memaafkan itu 

ajaran Tuhan 

Yesus yang harus 

dilakukan?  

Saya bukan mau sok suci yah, tapi 

ituiman yang sesungguhnya orang 

kristen.  

 

Tapi memaafkan 

itu tetap 

membutuhkan 

motivasi dari 

dalam diri? 

Memang saya harus akui bahwa 

memaafkan itu juga menuntut suara 

hati kita seperti tadi saya bilang 

bahwa masing-masing pihak 

berusaha supaya tidak ingat-ingat 

kesalahan masing-masing, tidak 

ingat semua kejadian itu walaupun 

sakit, toh sudah terjadi. Sekarang 

mo bagaimana lagi ? 

1A 

Jadi tidak perlu 

ingat-ingat 

masing-masing 

pung kesalahan? 

Iya. Karena kalau tidak bukan tidak 

mungkin kedepan bisa baku bunuh 

lagi. Karena masih ada dendam  
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Identitas subyek 11 

Nama : SN 

Usia : 24 tahun 

Alamat Asal : Tentena 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Bagaimana anda 

melihat peristiwa 

konflik di Poso 

waktu itu? 

Prinsip saya jelas. Kalau sudah 

melangkah saya tidak akan menoleh 

lagi ke belakang. Keluarga besar 

saya banyak yang mati sia-sia, tugas 

saya sekarang belajar supaya 

berguna bagi keluarga besar dan 

kalau Tuhan berkehendak berguna 

juga bagi semua warga Poso. 

 

Apa maksudnya 

berguna bagi 

warga poso? 

Terus terang, disana itu kami 

sedang krisis pemimpin. Pemimpin 

yang ada sekarang masih 

berpandangan kuno, mereka masih 

memandang masyarakat dari 

identitas Agama mereka apa. Ini 

kan tidak bagus buat perdamaian 

poso kedepan. Coba lihat sekarang! 

Poso belum aman karena 

pemimpin-pemimpinnya masih 

berparadigma lama. Konflik yang 

lalu masih dibawa-bawa ke 

pemerintahan 

 

Jadi menurutmu, 

itu penyebab poso 

belum aman? 

Iya. Masyarakat tidak mungkin 

aman dan diajak berdamai kalau 

para pemimpinnya justru masih 

saling curiga seperti itu. 

 

Bagaimana dengan 

rekonsiliasi? 

Itu kan sudah ada usaha seperti itu 

oleh pemerintah. Tapi percuma saja 

kan?  

 

Maksud anda 

perjanjian malino?  

Iya  
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Maksud saya apa 

arti atau makna 

pemaafan, dengan 

definisi yang lebih 

personal, dalam 

artian anda 

memaknai 

memaafkan itu 

sendiri? 

Oh, Iya. Memaafkan itu sangat 

susah menurut saya. Karena setiap 

orang punya pengalaman yang 

berbeda-beda tetapi bagi saya 

seharusnya memaafkan itu sangat 

penting demi tercipta keadaan yang 

damai. Damai saja dulu, soal yang 

lain nyusul. 

1A 

Maksud anda 

dengan “soal yang 

lain nyusul?” 

Memaafkan ya tujuannya agar 

semua pihak, misalnya, saya dan 

Mas bisa berdamai, soal salah satu 

dari kita masih menyimpan dendam 

itu sangat pribadi. Yang penting 

damai dulu. Tidak saling curiga 

dulu 

1A, 2A 

Jadi menurut anda 

menurut anda 

memaafkan itu 

berarti harapan 

agar kedua pihak 

berdamai. Begitu? 

Kita realistis saja dengan keadaan, 

karena itu yang diinginkan bersama. 

Meskipun saya akui memaafkan itu 

adalah perintah mutlak dalam injil 

kami orang kristen dan sebagai 

suara hati yang harus diutamakan 

tetapi perintah itu menuntut kita 

untuk berdamai dan melupakan 

kesalahan kita masing-masing 

3A, 1A 
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Identitas subyek 12 

Nama : RG 

Usia :  29 

Alamat Asal : Tentena 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Bagaimana 

persisnya keadaan 

waktu itu sehingga 

anda bisa sampai 

disini? (panti 

asuhan) 

Itu panjang ceritanya. Rumah, harta 

benda yang hilang itu tidak bisa 

kembali. Siapa yang bisa 

kembalikan? Tidak ada. Tidak 

seorangpun bisa mengembalikan 

semuanya kembali. Ada banyak 

orang disini yang nasibnya persis 

sama dengan saya, ada yang bahkan 

lebih parah dari keluarga saya, 

semua jadi tidak terurus jadi 

kemudian mama disini ajak kami 

untuk sementara pergi tapi lama-

kelamaan kami lebih nyaman disini 

dan ada beberapa sudah menikah 

dengan orang jawa tapi lebih 

banyak yang kembali. Tidak betah 

lama-lama disini 

 

Mengapa yah 

orang Poso bisa 

saling baku bunuh 

seperti itu? 

aduh gimana ya, sebenarnya dulu 

kami ini hubungannya baik sekali, 

so baku anggap sebagai 

saudara....kitorang juga tidak tahu 

itu siapa yang buat...tidak tahu juga 

darimana, orang darimana. Ada 

yang bilang itu ninja, ada juga yang 

bilang itu perbuatan jihad Tidak 

tahu juga kita. Tidak bisa 

memprediksi. Antara kami disana, 

kristen dan muslim, semuanya tidak 

ada masalah apa-apa. Tapi keadaan 

jadi tidak teduga dan tiba-tiba 

katanya kami perang agama...dari 
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situ kami mulai berkonflik. Kami 

saling curiga... 

kami sudah tidak mau percaya 

mereka lagi. Karena kitorang 

merasa dorang semua penghianat. 

Kalau diingat-ingat lagi waktu 

itu....sudah jolebih baik kita sama-

sama memaafkan, sama-sama lupa 

kalau dulu mereka pernah seperti itu 

. Daripada diingat-ingat lebih baik 

lupakan saja......kalau masing-

masing kita hanya mau mengingat 

itu terus, sudah pasti akan terus 

saling dendam. Sampai kapan pun. 

Ada perasaan 

marah pada 

mereka? 

Orang islam itu? Marah pasti, tapi 

tidak bisa seenaknya, karena kalau 

dituruti kan saya jadi sama gilanya. 

Dan toh, mereka tidak terbukti juga, 

tidak boleh judge. 

 

Bagaimana 

perasaan saat  

bertemu mereka? 

Itu so sangat panjang, 12 tahun.  

Seperti kalau orang terluka dengan 

seseorang, maka tahunya orang 

pulih kan kalau ketemu orang yang 

mencedera dan dia biasa. Sekarang 

sayabertemu mereka menganggap 

ini biasa.  

 

Anda merasa biasa 

saja? 

Nyatanya sampai sekarang tidak 

apa-apa. Tapi sekarang pikiran, 

perasaan, dan perilaku saya tidak 

negative, normal, tapi ya setelah 12 

tahun. Jangan tanya ketika umur 

saya masih SMP dulu. 

 

Pernah ada 

keinginan untuk 

balas dendam ke 

mereka? 

Tidak, itu karena ajaran kristen, kita 

itu minoritas, kita itu balas dendam 

pake apa. Dan belajar Alkitab, balas 

dendam itu hak Allah dan saya 

cuma bisa lakukan hal yang baik. 

 

Berarti bersedia 

memaafkan 

mereka? 

Saya bisa mengerti keadaan waktu 

itu kok. Tapi ya kok bisa ya terjadi 

begitu, itu yang masih jadi 

pertanyaan saya. Kalau kita 

mengerti keadaan yang sebenarnya, 
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berpikir dengan kepala dingin saya 

yakin semua kita bisa memaafkan 

Menurutmu apa 

makna atau arti 

dari memaafkan? 

Memaafkan itu adalah ajaran Allah 

yang terdapat dalam alkitab. 

Memaafkan harus tanpa pamrih, 

artinya, melupakan semua 

kesalahan yang terjadi yang 

membuat kita menderita sehingga 

kita mampu bangkit kembali di 

masa yang akan datang. 

3A, 1A 

masih ada lagi? Apa? Arti memaafkan?  

Iya Kalau kita memaknai secara rohani, 

bukan hanya kedagingan, ya seperti 

itu. Karena yang bertikai itu kan 

anak-anak Tuhan semuanya. 

Manusia dengan manusia, mereka 

yang pernah berbuat jahat pada kita 

di satu pihak dan kita yang menjadi 

korban mereka dipihak lain. 

Sebagai anak Tuhan kita harus 

berusaha memaafkan agar hal-hal 

jahat itu tidak pernah terulang 

kembali. 

2A, 1A 
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Identitas subyek 13 

Nama : SG 

Usia :  21 tahun 

Alamat Asal : Poso 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Yang terjadi apa 

saja waktu itu? 

Waktu itu masih kecil sekali, saya 

masih kelas 6 SD, tapi sebenarnya 

masih ingat persisnya malam itu ada 

orang jalan seperti ninja semuanya 

berpakaian hitam-hitam saya 

ketakutan sekali tapi saya tidak 

berani teriak karena sudah mengerti 

situasinya. Esok subuhnya 

kebakaran dimana-mana, ada yang 

terbunuh, mungkin ya tadi malam 

itu, dorang ambil posisi untuk 

menyerang orang-orang kami.  

 

Siapa dorang itu? Ya dorang itu ya…orang muslim. 

Siapa lagi? 
 

Ada keluarga yang 

jadi korban 

mereka? 

Tahun 1998 itu desa kami jadi satu-

satunya tempat paling dekat untuk 

bisa lari ke hutan….. banyak yang 

mati dekat rumah kami tetangga 

ada, puji Tuhan di keluarga saya 

tidak ada tapi semua kami hidup 

pindah-pindah setelah itu. Desa 

kami itu sudah jadi tanah terkutuk, 

terlalu banyak darah tumpah 

disitu…. Kata bapak tanah yang 

memakan korban banyak tidak 

bagus untuk ditempati….begitu….. 

 

Ada perasaan 

Trauma kalau 

mengingat 

peristiwa itu? 

Ya sedih. Perasaan marah begitu  
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Kalau marah 

ditujukan ke 

siapa? 

Orang-orang muslim, jihad-jihad 

itu. Benci sekali lihat mereka…. 

Mereka itu yang mirip FPI 

pakaiannya, yang pelihara jenggot 

itu 

 

Dendam sama 

mereka? 

Gimana ya…. Dendam sih mungkin 

tidak. Tapi susah untuk lupa 

kejadian itu. Kalau masih 

mengingat-ingat peristiwa itu kan 

menyakitkan hati, lebih baik jaga 

pikiran biar tetap bersih. 

 

Tapi bisa 

memaafkan 

mereka? 

Kita diancam, diteror karena 

dianggap sembunyikan orang-orang 

pasukan merah, kadang-kadang 

masih takut sampai sekarang…. Jadi 

kalau bilang memaafkan, meski itu 

susah tapi perlu…kalau aku sih ya 

memaafkan saja. Toh semuanya 

sudah selesai 

 

Apa makna 

memaafkan 

menurutmu? 

Memaafkan itu suatu usaha supaya 

kita-kita yang bertikai ingin 

memperbaiki hidup yang sudah 

hancur karena konflik. Dengan 

memberi maaf berarti kita berdamai 

dengan mereka yang pernah buat 

kita sakit hati. Buat kita menderita. 

Memaafkan berarti kita sama-sama 

mengakui telah bersalah atau salah 

satu pihak mengakui itu. 

1A, 2A 

Jadi pemaafan 

menuntut kerelaan 

untuk mengakui 

kesalahan ya? 

Iya. Itu penting sehingga apapun 

yang telah terjadi sudah dilupakan. 

Mari memulai yang baru dengan 

hidup saling percaya kembali tidak 

ada lagi saling curiga kalau dendam 

itu masih ada. Kata kuncinya ya 

saling percaya karena sudah 

memaafkan.  

2A 
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Identitas subyek 14 

Nama : LG 

Usia :  21 tahun 

Alamat Asal : Poso 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Coba ceritakan 

kejadian waktu 

itu? 

aduh minta maaf, kak. Saya tidak 

bisa. Biar sudah kita serahkan 

semuanya sama. Tuhan hanya Dia 

yang paling tahu kita punya 

penderitaan. 

 

Waktu kejadian itu 

ada saudara yang 

jadi korban kah? 

Sampe sekarang ini saya masih tau 

mama saya masih ada di rumah, 

masih tunggu saya selesai kuliah. 

Kadang-kadang kalau masuk rumah 

dan liat foto mama, saya masih suka 

menangis. 

 

Ada perasaan 

dendam? 

Yang kami tahu sekarang ini mama 

sudah mati karena bom. Kami 

serahkan sja semua pe Tuhan. 

Apalagi yang mau dituntut? 

Bagusnya kalau pelakunya ditahan. 

Tapi itu tidak mengembalikan 

mama. iya kan? 

 

Ada keinginan 

untuk memaafkan 

mereka itu? 

Untung waktu itu masih kecil, 

masih belum paham jadi tidak tau 

siapa yang buat. Tapi kalau ditarik 

kembali sekarang hati orang siapa 

tau? 

 

Jadi artinya anda 

belum mau 

memaafkan? 

Memaafkan? Percuma. Maaf itu 

apa? Setelah sudah begini baru 

kasih maaf? Percuma saja itu sudah 

tidak guna lagi 

4A 

Menurut anda apa 

makna 

memaafkan? 

Hmmm….. maaf itu susah, kak. 

Apalagi kalau harus member maaf 

mereka yang mengambil nyawa 

orang tua kita. Kalau mau fair saja 

sebenarnya kan kita harus bisa 

1A 
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melupakan kesalahan mereka. Tapi 

bagaimana bisa melupakan orang 

tua kita yang sudah dibunuh? Saya 

belum bisa lupa mama saya. Kalau 

ingat mama ya pasti ingat mereka 

juga. Sakit sekali disini. 

Sebagai pihak 

yang menjadi 

korban apa makna 

memaafkan 

menurutmu?  

Memaafkan ya? Maksudnya kita 

memberi maaf ke mereka? 
 

Iya. Memaafkan itu harus betul-betul 

tulus. Kalau ada kesalahan ya harus 

bertemu orang yang menjadi korban 

perbuatan jahat kita sehingga kita 

bisa kembali hidup bersama tidak 

saling curiga terus. Yah itu kalau 

menurut saya. Tidak tau yang lain. 

3A, 2A 

makasih Iya sama-sama kak  
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Identitas subyek 15 

Nama : MK 

Usia :  21 tahun 

Alamat Asal : Poso 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Masih ada trauma 

kejadian waktu 

itu? 

Trauma sih tidak. Semua kami 

disini kalau ditanya seperti itu 

sudah biasa, kak.  

 

Apanya yang 

sudah biasa? 

Waktu kecil kami sering jalan-jalan 

di pasar Poso, waktu orang bilang 

ada bom ya kami semua sudah lihat 

yang namanya bom. Kakak pernah 

liat bom? Hehehe 

 

Belum. Kamu 

pernah? 

Orang Poso sudah biasa liat bom 

jadi tidak ada yang trauma kak. 

Coba kakak liat di TV. Poso masih 

belum aman, kan? Masih banyak 

bom 

 

Masih sering ikuti 

berita tentang 

Poso, yah? 

Ya harus, kak.   

Mengapa harus? Kami disini sering bahas tentang 

konflik Poso. Ada kakak-kakak 

yang dari LSM, biasanya dari Jogja 

datang bikin seminar disini kami 

rame-rame ikut. 

 

Oh, sering ikut ya? 

Menurutmu ada 

manfaat yang bisa 

didapat dengan 

ikut kegiatan-

kegiatan itu?   

Sangat bermanfaat karena itu bisa 

menambah wawasan kita. Apalagi 

kami ini kan generasi muda yang 

harus kembali ke daerah untuk 

bangun kembali Poso 
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Sekarang masih 

sering teringat 

kerusuhan itu? 

Kadang-kadang ingat.   

Maksudnya 

kadang-kadang? 

 

 

Tergantung situasi. Kalau ada 

sama-sama teman dari sana cerita-

cerita tentang pengalaman dulu 

pasti teringat lagi 

 

Apa lagi yang 

sering membuat 

kamu ingat 

kejadian itu? 

Apa yah? Kalau liat acara berita di 

TV tentang kerusuhan apalagi 

nonton ada penggerebekan FPI itu  

 

Kok bisa lihat FPI 

bisa buat teringat 

kerusuhan Poso? 

Iya itu seragamnya kan sama. Baju 

putih-putih itu juga yang dorang 

pakai di Poso  

 

Waktu kejadian 

itu, merasa sebagai 

korban? 

Hehehe… kita semua korban, kak. 

Semua orang Poso kalau ditanya 

jadi korban, ya pasti korban. Hidup 

sudah tidak nyaman lagi di Poso. 

Keluarga saya punya tante di 

Semarang, salatiga. Itu mereka lari 

dari Poso. Sudah tidak betah tiap 

hari dapat isu bom. 

 

Ada perasaan 

marah ke mereka 

yang bikin 

keadaan seperti 

ini? 

Marah sih mungkin tidak. Tapi 

susah untuk lupa kejadian itu. Sudh 

tidak perlu diingat-ingat lagi, kalau 

ingat hanya bikin susah diri sendiri.  

 

Bagaimana dengan 

Memaafkan. 

Maksudnya 

memaafkan 

mereka itu? 

Waktu awal-awal dulu itu agak 

susah tapi seiring waktu sudah 

mulai bisa diterima 

 

 

 

 

Jadi anda sudah 

bisa memaafkan 

mereka? 

Ya, tergantung ya. Tiap orang 

berbeda-beda. 
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Apa makna 

memaafkan 

menurut anda? 

Memaafkan itu artinya berdamai 

dengan mereka.  

 

Memaafkan itu 

artinya berdamai? 

Berdamai supaya tidak saling baku 

bunuh lagi. Itu memaafkan! 

1A 

Hanya itu artinya 

memaafkan? 

Berdamai itu kan susah. Apa 

namanya? Memaafkan itu susah. 

Kita memaafkan tapi mereka tidak 

seperti itu ya sia-sia. Bikin habis 

energy saja..hehe 

4A 
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Identitas subyek 16 

Nama : LS 

Usia :  28 tahun 

Alamat Asal : Morowali 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Masih ingat 

dengan peristiwa 

konflik Poso? 

Mana bisa lupa. Sudah jadi bagian 

hidup. Itu sudah takdir Tuhan sama 

kita orang Sulteng  

 

Kenapa bilang 

takdir Tuhan? 

Banyak yang berubah setelah 

konflik. Mungkin kalau nyong 

orang Poso bisa paham kita pe 

maksud 

 

Apa yang anda 

ingat waktu 

kejadian itu? 

Itusaya masih SMP kelas berapa 

yah… sudah lupa.  
 

Bisa cerita apa 

yang terjadi?  

Kami punya rumah dapat bakar   

Waktu kejadian itu 

ada dimana?  

Kami sudah pergi duluan. Tidak 

sempat liat kejadian. Tau-tau saja 

dapat berita rumah satu kompleks 

rata dengan tanah 

 

Apa yang ada 

dalam pikiran 

waktu itu? 

Ya itu to…. kami cuma pikir 

bagaimana bisa selamat. Kami 

semua satu kompleks pergi ke 

hutan. Semua. 

 

Apakah merasa 

sebagai korban 

konflik di Poso? 

Itu jelas. Kitorang ini orang Kristen 

Poso dijadikan tumbal. Tumbal dari 

orang-orang Jakarta sana 

 

Mengapa 

demikian? 

Iya. Keluarga kami hancur, tercerai-

berai dan itu mulai ketika tentara 

dan jihad masuk Poso. Sebelumnya 

Poso aman, kami yang kristen hidup 

aman-aman saja tidak punya 

masalah dengan mereka 

 

Bagaimana dengan 

ajakan untuk 

memaafkan? 

Masyarakat poso perlu damai dan 

kesediaan untuk saling memaafkan 

itu sangat perlu kalau kita mau 

 



226 
 

betul-betul berdamai kembali. Yang 

lalu ya sudah sekarang mulai 

lembaran baru lagi. 

Secara personal 

bisa jelaskan? 

Maksudnya?  

Apa makna 

memaafkan 

menurut anda 

sendiri. Makna 

maaf dalam arti 

yang personal.  

Manurut anda? 

 

 

 

Ooo…. Memaafkan ya. Memberi 

maaf  itu wajib sebagai orang 

Kristen yang beriman. Maafkanlah 

musuh-musuhmu. Itu sudah ada di 

kitab suci. 

3A 

Maaf itu wujud 

iman Kristen. Ada 

lagi? 

Memaafkan harus disertai dengan 

keinginan…apa 

namanya….motivasi untuk 

berdamai dengan mereka itu yang 

pernah buat jahat ke kita. 

2A 

Jadi memaafkan 

itu cara untuk 

berdamai dengan 

musuh kita itu? 

Untuk saling melupakan semua 

kesalahan. Kalau dulu saling baku 

bunuh sekarang tidak, kalau dulu 

saling curiga sekarang tidak, kalau 

dulu saling ancam sekarang tidak. 

Itu sih menurut saya. 

1A  
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Identitas subyek 17 

Nama : LD 

Usia :  17 tahun 

Alamat Asal : Poso 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Coba ceritakan 

sedikit kejadian 

yang anda ingat 

waktu itu 

Waduh kami tidak tau. Masih kecil. 

Hanya dengar cerita dari orang 

rumah saja 

 

ada keluarga yang 

mengalami 

kejadian buruk 

waktu itu? 

Torang pe Om dan Tante.  

Siapa mereka? Saudara dari bapa saya, suami istri 

itu mati dapat bunuh di hutan 
 

Anda dekat dengan 

mereka? Dengan 

tante dan om itu? 

Masih kecil sekali. Kami su lupa, 

tapi kata bapa mama mereka itu 

dulu sejak pacaran sampai menikah 

tinggal di rumah 

 

Ada lagi keluarga 

yang jadi korban? 

Atau kejadian lain 

gitu? 

Kita pe mama pakai tongkat 

sekarang. Ceritanya dulu jatuh dari 

atap rumah waktu sembunyi uang 

dari mereka yang mau jarah kami.  

 

Iya. Terus cerita Kami dulu keluarga secara ekonomi 

lumayanlah. Mama kerja di BRI itu 

sudah kepala cabang. Tapi uang 

semua habis buat berobat supaya 

kaki tidak dapat amputasi. Berobat 

sampe Jakarta. Sekarang mama 

kerja hanya jaga kios di rumah 

 

Ada perasaan 

marah dalam diri 

anda? 

Sekarang saya Tanya ke kakak. 

Kalau dalam posisi saya 

bagaimana? 

 

Ya mungkin saja 

marah. Anda 

marah?  

Itu pasti, kak!  

Ada keinginan 

balas dendam? 

Oh, tidak kak. Sebagai orang 

Kristen kita harus belajar 

memaafkan. 
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Jadi anda 

memaafkan 

mereka? 

Sebagai orang Kristen itu yang 

diajarkan Tuhan Yesus kristus 

3A 

itu makna 

memaafkan 

menurutmu? 

Kami orang Kristen di Poso sudah 

dibuat menderita, itu resiko kalau 

kita mengikuti Yesus 

 

Arti atau makna 

memaafkan 

menurut mu itu 

apa? 

Memaafkan itu hal yang sangat 

penting dalam masyarakat yang 

pernah berkonflik. Tanpa saling 

memaafkan sebagai sesama saudara 

orang Poso tidak mungkin ada 

damai di Poso, yang terjadi ya 

seperti sekarang…. Kalau bertemu 

tidak saling sapa. Karena masih ada 

sesuatu didalam hati. Tidak ada 

saling  kepercayaan. Itu repot  

1A, 3B, 2A 

Itu makna 

memaafkan? 

Memaafkan… memaafkan itu hal 

diluar kemampuan kita. Kenapa 

begitu? Bayangkan saja apa 

perbuatan mereka ke kita itu wajar? 

Membunuh lalu tidak pernah 

dihukum padahal ini Negara 

hukum. 

5A 

Jadi memaafkan 

itu perlu tetapi si 

orang jahat tetap 

harus dihukum 

karena 

perbuatannya. 

Begitu? 

Iya. Kalau memaafkan untuk damai 

itu sudah dilakukan disana. Apa itu 

namanya…. Perjanjian damai? 

 

Perjanjian Malino? Iya itu. Tapi itu tidak 

menyelesaikan masalah. Karena 

apa? Karena semua yang menimpa 

kita itu sangat kejam. Mereka 

bunuh orang seperti nyawa tidak 

ada harga. 

5A 

Jadi memaafkan 

bukan hanya janji 

damai tetapi butuh 

keadilan juga bagi 

korban? 

karena ini soal 2 pihak yang mau 

memaafkan. Bagaimana mungkin 

bisa memberi maaf kalau orangnya 

tidak punya salah?   

5A 
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Identitas subyek 18 

Nama : CS 

Usia :  22 tahun 

Alamat Asal : Tentena 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Apakah anda 

merasa sebagai 

korban dalam 

peristiwa Konflik 

Poso? 

Saya dan keluarga saya sebagai 

korban.  
 

Masih menyimpan 

dendam?  

Tergantung  

Bisa dijelaskan 

lebih rinci? 

Ya tergantung. Kadang dendam 

kadang biasa saja. Peristiwa itu 

sudah lama terjadi, kalau dendam 

trus apa semua bisa kembali? Tapi 

kalau dikatakan biasa saja ya susah 

juga…. Kami menderita. Kami 

dikhianati mereka. Islam itu. 

 

Perasaan marah 

barangkali? 

Kalau marah itu manusiawi 

menurut saya. Hanya malaikat dan 

orang suci yang tidak pernah 

marah…. Kita ini masih manusia. 

Itu wajar 

 

Perasaan marah itu 

pernah 

diungkapkan? 

Maksudnya?  

Anda marah terus 

ada objek tempat 

pelampiasan 

kemarahan 

Seperti apa contohnya?  

Mengumpat atau 

maki atau tindakan 

ke fisik ke mereka 

yang anda marah 

itu 

Ya merasa jijik sama mereka. Para 

jihad itu… lagak sok suci tapi apa 

yang mereka buat itu jauh dari 

kesucian. Sma sekali tidak ada 

bentuk kasih saying. Saya heran 
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sama mereka sebenarnya Tuhan 

macam apa yang mereka sembah.  

Bagaimana dengan 

ajakan untuk 

memaafkan? 

Nah, itu perlu.   

Iya. bisa dijelaskan 

apa makna 

memaafkan 

menurut anda? 

Memaafkan ya berarti memberi 

maaf, kan? Sepakat untuk tidak 

mengulang kesalahan lagi. Tapi itu 

harus tulus. 

1A 

Betul. Bisa lebih 

dirinci 

Kita memaafkan berarti kita 

sanggup melepaskan amarah 

ya…selama ini kita benci mereka 

dengan memaafkan kita menjadi 

positif. Berusaha berpikir positif 

saja, toh, merakapun tidak 

bermaksud seperti itu. Mungkin 

karena masih bodoh. Dibodohi 

doktrin-doktrin agama.  

6A 

Memaklumi 

kesalahan mereka. 

Seperti itu maksud 

anda? 

Iya, tetapi harus diingat bahwa itu 

tidak hanya memuaskan salah satu 

puhak saja, kalau hanya sepihak itu 

artinya maaf bertepuk sebelah 

tangan.  

 

Maksud anda 

bertepuk sebelah 

tangan? 

Okelah kita memaafkan tapi mereka 

orang-orang jahat itu harus 

dihukum dulu. Karena tidak ada 

maaf yang gratis…. Sebagai 

manusia biasa kita tentu punya 

kelemahan. Punya sisi manusiawi 

juga. 

5A 

Maksudnya rasa 

keadilan tetap 

perlu diutamakan 

Seharusnya seperti itu tapi 

kenyataannya? Apa? Kalau mereka 

sendiri tidak menyesali 

perbuatannya bagaimana mungkin 

kita bisa memaafkan. 

5A 

Tetapi maaf yang 

tulus tidak 

memerlukan syarat 

Nah itu tadi, kita ini hanya manusia 

biasa. Apa yang pernah kita rasa 

harus juga dirasakan mereka. Mata 

ganti mata. Perbuatan yang sadis itu 

susah dan tidak mudah dilupakan 

begitu saja. 
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Identitas subyek 19 

Nama : RK 

Usia :  25 tahun 

Alamat Asal : Morowali 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

apakah anda 

merasa sebagai 

korban pada 

peristiwa konflik 

Poso?  

keluarga saya ada yang dibunuh. 

Kakak laki-laki saya istrinya lari 

menikah dengan orang islam.  

Mungkin karena kita so jatuh 

miskin atau diguna-guna hanya 

Tuhan saja yang tahu 

 

Sebagai pihak 

korban, kamu ada 

merasa marah? 

Sekarang sudah mendingan. Tapi 

dulu…. Aduh… permisi… saya 

mau ludah mereka kalau ketemu 

 

Tidak ada niat 

memaafkan saja 

perbuatan mereka? 

Bagaimana mungkin hal yang susah 

dilupakan bisa dimaafkan. Ya tapi 

kalau sekarang mungkin bisa. Kami 

sudah tidak peduli lagi. Tidak perlu 

diingat-ingat.  

1A 

Memaafkan berarti 

harus melupakan. 

Begitu maksud 

anda? 

Ya iya lah. Maaf berarti lupakan 

kesalahan musuh kita demikian juga 

mereka tidak perlu mengingat 

kesalahan kami orang Kristen. 

Kalau sudah begitu baru perasaan 

enak, tidak sungkan dan tidak saling 

menyalahkan lagi karena kita sama-

sama sadar tidak ada yang benar. 

Semua kita salah. 

2A, 1A 

apa makna 

memaafkan 

menurut anda? 

Sebagai orang Kristen mengasihi itu 

penting. 

 

 

 

 

 

3A 
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Maksud saya 

memaafkan bukan 

mengasihi 

Ya sama saja. Memaafkan itu 

tindakan kasih dalam ajaran 

Kristen. Kasihilah musuh mu sama 

saja artinya dengan maafkanlah 

musuh mu.  

3A 

Ada lagi? Apa?  

Makna memaafkan 

yang lebih bersifat 

personal sebagai 

sesuatu yang 

berasal dari diri 

anda? 

Ajaran Kristen itu adalah buah roh. 

Berasal dari diri kita. Tanpa 

mengandalkan itu memaafkan itu 

tidak mungkin. Hanya dengan kuasa 

roh kita bisa memaafkan orang lain 

secara total meskipun belum tentu 

mereka tulus meminta maaf. Jadi 

memaafkan itu adalah buah roh 

4A 
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Identitas subyek 20 

Nama : RW 

Usia :  28 tahun 

Alamat Asal : Poso 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Coba ceritakan 

sedikit tentang 

kejadian waktu 

itu? 

Waktu konflik itu susah sekali. 

Perasaan was-was itu paling sering. 
 

Perasaan was-was 

bagaimana? 

coba bayangkan hidup dengan 

bayang-bayang akan dapat giliran 

dibunuh. Kita selalu khawatir 

kalau-kalau laskar jihad datang 

serang kami. 

 

Tapi ada kejadian 

yang masih 

membekas? 

Saya lihat sendiri dorang keluarkan 

barang-barang kami dari dalam 

rumah setelah itu dorang bakar 

habis. Itu kan ulhnya mereka 

manusia-manusia penghianat.  

 

Kenal dengan 

mereka? 

masih saling kenal lah, memangnya 

selama ini mereka anggap kami ini 

apa? Dorang itu pengkhianat 

semua. 

 

Itu dijarah yah? Iya. Yang herannya itu asbak rokok 

saja mereka bawa, bikin apa itu 

barang dibawa tidak tahu juga 

 

Masih menyimpan 

dendam? 

Sekarang sudah tidak peduli lagi. 

Lebih baik sekarang cari kerja, 

supaya bisa makan urus masa 

depan, itu lebih penting. Sementara 

ini saya tidak tau juga sampai kapan 

dan bagaimana nanti kedepan, tapi 

tidak usah pikir yang sulit-sulit. 

Sudah lama sekali kita hidup dalam 

kesulitan, jadi jangan tambah dibuat 

susah dengan pikir yang aneh-aneh. 

Semua sudah terlanjur 
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Bagaimana dengan 

memaafkan? 

Secara pribadi saya sudah 

memaafkan karena itu sudah tidak 

guna lagi diingat-ingat. Lebih baik 

kita saling memaafkan ketimbang 

saling perang terus 

 

Apa makna atau 

arti memaafkan 

menurut anda? 

Memaafkan berarti kita dengan 

iklas mau berdamai dengan orang 

yang pernah buat kita menderita. 

Saling melupakan kesalahan 

diwaktu lalu. Atau bagaimana? 

Hehe… 

1A 

Ya bagaimana 

menurut anda? 

hehe 

Susah yah. Memaafkan itu 

menuntut ada saling pengertian tapi 

yang paling penting kita sebagai 

pihak yang memaafkan harus punya 

kemampuan psikologi tertentu. 

 

Kemampuan 

psikologis seperti 

apa? 

Yang saya bilang tadi bahwa harus 

bisa bersyukur artinya kita bisa 

mengambil hikmah positif dari apa 

yang menimpa kita. Inilah yang 

paling susah karena butuh 

kemampuan untuk merasa 

bersyukur. 

6A 

Jadi peristiwa itu 

harus disyukuri 

Bukan tapi semua cobaan dari 

Tuhan itu tidak ada yang lebih dari 

kemampuan kita. Itu yang saya 

maksud dengan disyukuri 
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Identitas subyek 21 

Nama : SS 

Usia :  28 tahun 

Alamat Asal : Tentena 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

 Coba anda 

ceritakan kejadian 

waktu kerusuhan 

terjadi? 

Di Tentena terjadi awal kerusuhan 

kami hanya berdiam diri. Dimana-

mana ada kebakaran terjadi 

pembunuhan dimana-mana ya satu 

kota itu panik semua kan.  

 

Waktu itu sudah 

umur berapa?  

Masih kelas 2 SMP.   

Ada pengalaman 

yang masih 

diingat? 

Awal kerusuhan terjadi saya masih 

disekolah tiba-tiba lonceng 

berbunyi sangat kuat saat itu kami 

tau itu pertanda sesuatu. Waktu itu 

yang kami tau gereja kami sudah di 

bom, waktu mreka bom foto Tuhan 

Yesus tidak tersingkir sama sekali. 

..tidak terbakar 

 

 Ada kejadian 

yang masih 

membekas? 

Waktu itu kami punya opa suruh 

kami doa dalam nama Yesus tapi 

tentara-tentara yang lain langsung 

menyobek alkitab, banting-banting 

di tanah. Setelah dorang bongkar-

bongkar rumah, mereka pergi tapi 

dorang bawa opa juga. Sebenarnya 

mama mau tahan bilang biar mama 

saja yang dorang bawa pergi karena 

opa sudah tua tapi tentara todong 

senjata ke mama. Ya mau 

bagaimana lagi kami semua hanya 

menangis. Saya lihat itu dengan 

mata kepala sendiri. Sampai 

sekarang opa tidak tau mereka bawa 

kemana 
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Kalau mengingat 

itu ada perasaan 

marah? 

 

Marah tidak tapi sedih sekali  

Dendam sama 

tentara-tentara itu? 

Sebenarnya saya tidak tahu apa-apa. 

Kami tidak punya masalah dengan 

mereka. Katanyaopa saya itu 

komunis dan provokator. Itu yang 

masih saya ingat dan itu sakit 

sekali. Kita sakit hati kenapa 

mereka yang seharusnya jaga kami 

malah mereka yang buat kejam 

begitu 

 

Anda bisa 

memaafkan 

mereka? 

Waduh. Ini pertanyaan sulit sekali. 

Sekarang saya mau Tanya, 

memaafkan itu apa?  

 

Tepat sekali. 

Menurut kamu apa 

makna atau arti 

memaafkan ? 

Hmm…. Memaafkan. apa yah? 

Memaafkan itu artinya dalam 

banget ya…sesuatu yang berangakt 

dari sisi emosional kita untuk tetap 

positif meski telah dilukai. Kita 

tetap mampu menerima kenyataan 

pahit sebagai salib kita orang 

Kristen untuk tetap memaafkan. 

6A, 3A 

masih ada lagi 

makna pemaafan 

menurutmu?  

Memaafkan itu melibatkan dua 

pihak, misalnya, saya dan kakak. 

Jadi seharusnya agar maaf itu 

menjadi bermakna seharusnya 

masing-masing kita sadar bahwa 

kita sama-sama tidak berdaya. 

Contohnya, tadi keluarga saya dan 

tentara-tentara itu, mereka hanya 

disuruh atasan. Tapi ya susah 

diterima juga, alasan apapun tidak 

mungkin mengembalikan opa saya. 

Sulit kan?  

2A 

Sulit memang 

untuk sungguh-

sungguh 

memaafkan. 

Tapi tetap saja untuk bisa tetap 

survive dalam hidup memaafkan 

memang penting 
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Memaafkan untuk 

tetap survive? 

Maksudmu? 

Kalau kita terkurung hanya 

mengingat-ingat masa lalu yah terus 

mau apa? The show must go on…. 

Kita sekarang mau kemana setelah 

konflik terjadi sekian tahun lalu? 

Yang jelas kita harus bangkit 

caranya yah dengan melupakan 

peristiwa itu 

1A 

Memaafkan 

dengan cara 

melupakan? 

Untuk apa terus diingat-ingat. 

Kadang waktu ingat kejadian waktu 

itu saya coba mengelak meski susah 

tapi harus diusahakan karena hidup 

kita masih panjang. Masa depan 

harus diraih misalnya dengan 

sekolah supaya orang tua tidak 

kecewa. Kita berhasil orang tua 

pasti bangga dan itu bisa buat 

mereka bahagia 

1A 
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Identitas subyek 22 

Nama : VT 

Usia :  29 tahun 

Alamat Asal : Tentena 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Pertanyaan Jawaban subyek Tema 

Sudah berapa lama 

tinggal disini? 

(panti asuhan) 

Sudah hampir 9 tahun  

coba ceritakan apa 

yang terjadi 

sehingga anda bisa 

sampai disini?  

Dulu ketemu ibu, trus ajak datang 

ke Jawa, kuliah sampai selesai S1 

trus sekarang lanjut lagi. 

 

Iya. Mengapa bisa 

sampai disini? Apa 

karena waktu itu 

ada kerusuhan? 

Setelah kerusuhan banyak LSM 

yang masuk kesana salah satunya 

yang punya Ibu. Sebenarnya saya 

termasuk gelombang-gelombang 

pertama yang datang kesini.  

 

Masih banyak 

teman yang lain? 

Banyak sekali.   

Sering bertemu 

teman-teman? 

Ya paling kalau ada pertemuan dari 

IKMAPOS… biasanya kalau ada 

Natal bersama. Selain itu agak 

jarang ketemu juga karena masing-

masing sibuk-sibuk sendiri 

 

Setelah sekian 

lama disini, ada 

perasaan kangen 

pulang? 

Saya masih sering pulang. Setahun 

sekali pas waktu libur ya pulang. 

Tergantung uang…hehehe…. 

 

Bagaimana 

keadaan disana 

saat ini? 

Kalau dibandingkan dengan dulu 

sekarang yah mendingan, meski 

masih ada kejadian-kejadian kayak 

bom, teroris-teroris di hutan, 

pembunuhan pendeta tapi sudah 

lebih bagus keadaannya 
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Waktu itu, ada 

kejadian buruk 

yang menimpa? 

anda? 

Pas nya menimpa keluarga.   

Oh, iya. Bisa cerita 

sedikit? 

Waduh pokoknya apa yah…yang 

terjadi waktu itu ngeri sekali…. 

Coba nonton saja videonya ada di 

youtube. Saya jujur tidak mau cerita 

lagi, karena bikin apa? Bikin sakit 

hati saja… sekarang lebih baik pikir 

diri sendiri…kapan bisa selesai 

kuliah biar kitorang pulang bangun 

daerah dan bantu keluarga.  

 

Keluarga disana 

baik-baik saja? 

Setelah kerusuhan semua su tidak 

normal. Kita kuliah saja dikasih 

biaya sama ibu disini dengan 

harapan kalau sudah selesai kembali 

kesana biar orang tua bahagia, 

senang karena anaknya sudah S2…. 

Mau jadi pejabat…hehehe 

 

Hehehe… bagus 

ee? Berarti beta 

lagi wawancara 

dengan calon 

bupati ini 

(Tertawa)  

Kalau menurut 

kaka, setelah 

kerusuhan itu, 

kira-kira Poso 

akan kembali 

damai? 

Harapan semua masyarakat Poso 

seperti itu. Tapi masalahnya masih 

banyak provokator-provokator 

disana jadi masih rawan. Kalau 

orang asli sana sendiri sudah capek. 

Sudah bosan dengan keadaan 

seperti itu. Memang masih ada juga 

banyak yang masih saling 

dendam…. Menurut saya akan 

hilang seiring waktu 

 

 

Kalau kaka 

sendiri, secara 

pribadi masih 

dendam? 

Kaka sudah tidak pikir itu. Tapi 

kalau ditanya masih dendam kaka 

belum yakin 100% tidak dendam 

karena masih sakit hati. Bagaimana 

tidak sakit hati, dek, kita ini tidak 

ada masalah, tidak pernah bikin 

sakit hati orang lain, tidak pernah 
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punya musuh tapi kenapa ada orang 

yang tega bikin kita seperti itu 

Tidak ada 

keinginan untuk 

memaafkan saja 

mereka? 

Memaafkan itu memang perlu. 

Saling memaafkan itu baik dan 

perbuatan yang harus dilakukan 

kalau mau berdamai. Tapi itu tadi 

masih sulit karena masih ada sakit 

hati 

1A 

Kalau menurut 

kaka, apa arti atau 

makna 

memaafkan? 

Memaafkan yah? Memaafkan 

artinya, yah, sudah yang lalu biarlah 

berlalu…. Kalau sudah memaafkan 

berarti kita harus komitmen bahwa 

yang terjadi di waktu itu adalah 

kesalahan kita, sekarang mulai 

fokus membenah diri 

mempersiapkan masa depan kita 

masing-masing. Atau bagaimana? 

Hehe…bingung juga… 

1A 

Hehe… ini kan 

pendapatnya 

kakak. 

  

Jadi seperti itu yah 

kak makna 

memaafkan 

menurut kaka. 

Iya.  

Makasih, kak Sama-sama  

 

 


