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ABSTRAKSI 

Penelitian ini difokuskan pada resiliensi perempuan korban konflik 
Ambon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari dinamika 
psikologis resiliensi perempuan yang menjadi korban konflik Ambon. 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan obsrevasai 
untuk mengumpulkan data dari empat subjek. Subjek dalam penelitian ini 
dipilih dengan menggunakan teknik purposive, yaitu para perempuan 
korban konflik yang sudah mampu bangkit tanpa memperlihatkan tanda-
tanda trauma. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
metode theoritical coding. Teknik pemeriksaan data dalam penelitian ini 
berdasarkan pada empat kriteria, yaitu; kredibilitas, keteralihan, 
kebergantungan dan kepastian atau konfirmabilitas. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa para perempuan korban 
konflik Ambon, memiliki kemampuan penyesuaian multidimensi dalam 
menghadapi berbagai tekanan akibat konflik yang terjadi. Secara garis 
besar kemampuan penyesuaian multidmensi terdiri atas lima bentuk, 
yaitu; kemampuan penyesuaian sosial, kemampuan penyesuaian kognitif, 
kemampuan penyesuaian moral, kemampuan penyesuaian spiritual, dan 
kemampuan penyesuaian afektif. Hasil penelitian ini juga menunjukan 
bahwa kemampuan penyesuaian yang dimiliki oleh para subjek tidak 
terlepas dari adanya faktor pendukung lain, yang berupa dukungan 
keluarga dan dukungan lingkungan sosial budaya. 

 

Kata Kunci : Perempuan Ambon, Resiliensi Perempuan Korban 
Konflik. 
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ABSTRACT 

 

The research focus on the resilience of women victims in Ambon 
conflict. Qualitative method is used in this research with study case 
approach. The objective is to learn the psychological dynamic of the 
resilience of women who were  victims of  Ambon conflict.   

Data gathering process in the research is conducted by interview 
and observation from four subjects. The subject in the research chosen by 
using a purposive technique, by choosing women who were victims of the 
conflict and already risen up without showing any traumatic signs. 
Gathered data are analyzed by using the theoretical coding method. This 
technique of data examination is based on four criterias; credibility, the 
switch over level, dependence, and certitude.  

The result of the research shows that women victims of Ambon 
conflict have the ability to adapt multi-dimensional in facing various 
pressures caused by the conflict. In general, the multi-dimensional 
adaptation ability comprises  five forms, which are: the ability to adapt 
socially, the ability to be cognitively adapt, the ability to be morally adapt, 
the ability to adapt spiritually, and the ability to be affectively adapt. The 
research’s result also shows that the adaptation ability of the subject is 
cannot be separated from other supporting factors from families and 
socio-cultural environment. 

 

Keywords: Ambonese women, the resilience of women who 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbicara tentang perempuan di wilayah konflik, adalah berbicara 

tentang korban, namun berbicara tentang perempuan di wilayah yang 

dipulihkan juga harus bicara tentang pemulihan akibat trauma dan 

kekerasan, sebab bagi beberapa organisasi perempuan, tingginya angka 

kekerasan domestik dan masalah kesehatan reproduksi perempuan 

belum terselesaikan, sudah ditambah lagi dengan kasus-kasus 

perempuan yang menjadi korban akibat pecahnya konflik. 

Wilayah konflik merupakan wilayah yang rentan dengan tindakan 

kekerasan terutama kekerasan pada perempuan. Menurut Coser, dalam 

tulisannya, Gender Dan Konflik Dalam Politik Internasional. Konflik 

merupakan suatu situasi atau kondisi yang menggambarkan pertikaian, 

perselisihan, maupun kesalahpahaman antara dua orang atau lebih dan 

antara dua golongan atau lebih, sebab terjadinya konflik karena dua belah 

pihak atau lebih percaya bahwa mereka memiliki ketidak selarasan tujuan 

atau suatu perjuangan untuk mendapatkan status, kekuasaan, dan 

sumber daya yang tujuannya adalah untuk meniadakan saingan ( Coser, 

1965: 197) 

Salah satu konflik berdarah di Indonesia yang memberi dampak 

negatif bagi perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung 

adalah konflik Ambon. Konflik yang terjadi pada 19 Januari 1999 ini 

memberi dampak yang sangat luas bagi kehidupan sosial masyarakat. 



Konflik ini telah membuat banyak orang kehilangan anggota keluarganya, 

harta benda dan mata pencarian. Banyak korban yang meninggal dan 

tidak sedikit menjadi pengungsi. Hanya dalam waktu setahun, pertikaian 

antar kelompok berbeda agama secara sporadis meluas di berbagai 

wilayah di Maluku. Konflik ini sangat bertentangan dengan sebutan “bumi 

seribu pulau” yang selama ini dikenal dunia sebagai kawasan damai, 

tentram, dan toleran. (Margawati dan Aryanto, 2000: 27).  

Konflik yang terjadi di Ambon memang mampu mengacaukan 

hampir semua sistem, baik dalam pemerintahan, sistem kekerabatan 

yang telah terjalin sejak dulu, sistem perekonomian, bahkan sistem sosial 

budaya orang Ambon yang sudah dianut sebelum konflik berkecamuk. 

Misalnya dalam sistem pemerintahan, telah terjadi pemisahan gedung 

kantor pemerintahan antara komunitas Islam dan Kristen dan segala 

sesuatu yang seharusnya menjadi urusan bersama dalam 

pemerintahanpun menjadi terbagi-bagi, dalam sistem perekonomianpun 

demikian dengan terpisahnya pasar maupun pusat perbelanjaan serta 

bank antara kedua komunitas. Hal ini juga terjadi dalam sistem sosial 

budaya yang terlihat terpisahnya antara dua bersaudara sekandung 

berlainan agama yang awalnya dapat hidup secara harmonis yang diikat 

dengan adat pela-gandong semuanya memudar bahkan hancur sebagai 

akibat dari konflik (Toisuta, 2007: 9-10). 

Apa pun jenis dan karakternya, konflik dengan menggunakan 

kekerasan dan senjata selalu membawa bencana penderitaan bagi 

mereka yang tidak terlibat. Perempuan menjadi korban yang paling berat 

memikul beban akibat konflik. Dimana-mana dalam berbagai peristiwa 



konflik yang terjadi, perempuan lebih banyak menjadi korban dari pada 

menjadi pihak yang diuntungkan, apakah itu pada area publik atau di area 

domestik.  

Demikian juga yang terjadi dengan konflik Ambon, bahwa 

perempuan adalah kelompok masyarakat yang paling banyak menjadi 

korban. Mereka menjadi korban langsung konflik karena mati tertembak di 

darat maupun di laut, menjadi cacat karena terkena peluru, terkena 

ledakan bom, menjadi pengungsi dalam jumlah besar bahkan ada yang 

melahirkan ditengah hutan saat mengungsi untuk menyelamatkan diri. 

Banyak ibu-ibu yang menjadi janda karena suami mereka meninggal 

dalam konflik, kehilangan anak-anak yang meninggal dalam konflik. 

Mereka yang kehilangan suami harus berusaha sendiri menghidupi 

keluarga dengan berbagai pekerjaan yang mereka lakukan dalam kondisi 

trauma. Perempuan menjadi korban pelecehan di tempat-tempat 

pengungsian, bahkan menjadi korban aparat keamanan, sementara para 

aparat keamanan sebagai pelaku tidak pernah mendapat sanksi hukum 

apapun (Toisuta, 2007: 11-13) 

  Perempuan korban juga terlibat langsung dalam konflik, tapi 

tidak semuanya. Mereka terlibat langsung dengan berbagai alasan 

diantaranya karena, rasa marah dan benci melihat keluarga, teman 

bahkan diri sendiri menjadi korban. Keterlibatan langsung perempuan 

dalam konflik dilengkapi dengan senjata tradisional seperti parang, panah, 

sampai senjata rakitan dan senjata organik milik TNI/POLRI. Membuat 

bom-bom molotov, mengumpulkan belerang dari korek api kemudian 



menyiapkannya dalam wadah-wadah yang sudah ditentukan seperti botol. 

Keterlibatan secara langsung yang lain adalah menjadi seksi konsumsi 

dalam mempersiapkan makanan bagi para laki-laki di medan perang atau 

mengumpulkan batu-batu untuk melempar lawan. Pengalaman penulis 

sendiri saat menjadi pengungsi di sebuah desa sekitar tahun 2001, setiap 

rumah harus menyumbang sejumlah korek api belerang dan setiap 

malam belerangnya harus diserahkan kepada pihak yang mengelolah. 

 Dampak lain dari konflik ini dengan munculnya rasa tidak percaya 

di antara masyarakat yang berbeda (agama), sehingga mereka kemudian 

memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama dalam masyarakat yang 

sama agama untuk menghindari akibat-akibat negatif yang 

mempengaruhi mereka setiap saat, karena keamanan yang tidak 

terjamin. Kepercayaan bahwa kelompok lain akan menyakiti mereka, 

sehingga keadaan masyarakat di Ambon terkelompok menurut agama 

sampai sekarang, walaupun ada beberapa tempat yang masyarakatnya 

sudah kembali ditempat semula. Komunikasi menjadi terputus akibat 

kepercayaan yang hilang, sehingga masing-masing kelompok merasa diri 

benar dan kelompok lain yang salah dan kecurigaan yang selalu muncul. 

Walaupun hidup ditempat yang terpisah (menurut agama) sebagian 

perempuan korban tetap mencari hubungan dengan perempuan korban 

dari kelompok lain (Marantika, 2007: 9-11). 

Dalam keterpurukan tersebut perempuan yang menjadi korban 

konflik Ambon dituntut untuk mampu menjaga kesinambungan hidup yang 

optimal, maka kebutuhan akan kemampuan untuk menjadi resilien 



sungguh menjadi makin tinggi. Resilien yang dimaksud disini adalah 

perempuan-perempuan yang menjadi korban konflik terdorong bangkit 

dari keterpurukan dan kembali ke keadaan yang normal. 

Kemampuan bangkit dari keterpurukan yang terjadi dalam situasi 

tersebut menurut Self Resilience Theory berarti kemampuan untuk pulih 

kembali dari suatu keadaan, kembali ke bentuk semula setelah 

dibengkokkan, ditekan, atau diregangkan. Bila digunakan sebagai istilah 

psikologi, resiliensi adalah kemampuan manusia untuk cepat pulih dari 

perubahan, sakit, kemalangan, atau kesulitan (The Resiliency Center, 

2005: 119). Sudut pandang tersebut terkonsep sebagai kemampuan 

melambung kembali dari tekanan atau masalah. Dugall dan Cole (dalam 

Isaacson, 2002: 33) menyatakan bahwa resiliensi adalah kapasitas 

seseorang untuk melambung kembali atau pulih dari kekecewaan, 

hambatan, atau tantangan.  Rutter (dalam Isaacson, 2002: 27) melihat 

individu yang dapat bertahan sebagai mereka yang berhasil menghadapi 

kesulitan, mengatasi stres atau tekanan, dan bangkit dari kekurangan.  

 Berbeda dengan di atas, Resiliensi didefinisikan oleh (Wolin, 

1999) sebagai proses tetap berjuang saat berhadapan dengan kesulitan, 

masalah, atau penderitaan, sedangkan menurut Gallagher dan Ramey 

(Isaacson, 2002), resiliensi adalah kemampuan untuk pulih secara 

spontan dari hambatan dan mengkompensasi kekurangan atau 

kelemahan yang ada pada dirinya.  

 Dalam kehidupan pastinya kita menemukan bencana, kesulitan, 

kemalangan yang membuat kita merasakan kesedihan, dan putus asa. 

Jika kita tetap dengan keadaan sedih dan putus asa, hidup yang kita 



jalani tidak akan indah. Biasanya orang yang pernah terkena bencana, 

mengalami kecelakaan, dan menghadapi masalah yang cukup sulit pasti 

akan mengalami kesedihan bahkan trauma, tetapi orang yang bisa 

kembali seperti semula setelah mengalami berbagai masalah disebut 

dengan resiliensi yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari 

tekanan hidup, belajar dan mencari element positif dari lingkungannya, 

untuk membantu kesuksesan proses beradaptasi dengan segala keadaan 

dan mengembangan seluruh kemampuannya, walau berada dalam 

kondisi hidup tertekan, baik secara eksternal atau internal.  

 Orang yang resilien menunjukan kemampuan adaptasi yang 

lebih dari cukup ketika rnenghadapi kesulitan. Resiliensi merupakan 

kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap 

perubahan, tuntutan, dan kekecewaan yang muncul dalam kehidupan. 

Resiliensi sebagai kapasitas untuk secara efektif menghadapi stres 

internal berupa kelemahan-kelemahan mereka maupun stres eksternal. 

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa perempuan menjadi korban konflik dengan akibat 

dan beban yang lebih berat dibandingkan dengan kelompok masyarakat 

lain. Tetapi keberadaan mereka sebagai korban tidak membuat mereka 

untuk harus membalas apa yang mereka alami tetapi mereka berusaha 

menghilangkan rasa benci dan dendam demi keinginan untuk hidup 

damai seperti dulu. Dengan demikian Tesis ini bertujuan untuk meneliti 

resiliensi perempuan yang menjadi korban konflik Ambon. 

 



B. Tujuan Penelitian 

   Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dinamika 

psikologis resiliensi perempuan yang menjadi korban konflik Ambon. 

C. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas. Maka, hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk 

memajukan ilmu pengetahuan di bidang psikologi, pada khususnya 

menambah referensi psikologi sosial tentang konflik dan perdamaian. 

2. Secara praktis, a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi Pemerintah Daerah Maluku sebagai institusi Pemerintah, 

LSM (Internasional dan Nasional), bahwa perempuan adalah kelompok 

masyarakat yang rentan terhadap konflik masyarakat dan sekaligus 

merupakan kelompok yang paling efektif dalam mengupayakan dan 

membangun perdamaian. Untuk itu perempuan bisa dilibatkan secara 

aktif dalam proses membangun perdamaian baik formal dan informal 

untuk periode jangka pendek maupun jangka panjang di Maluku.   

b) Memberikan informasi sekaligus pengetahuan bagi masyarakat secara 

umum dan khususnya bagi masyarakat di daerah konflik terutama bagi 

para pemimpin daerah untuk memperhatikan proses-proses psikologi bagi 

perempuan-perempuan yang menjadi korban konflik. Proses psikis yang 

dimaksud adalah proses resiliensi, proses ini bermanfaat bagi perempuan 

untuk menyembuhkan rasa stres dan taruma akibat konflik tersebut. 



Memberikan pendampingan dan dukungan untuk pengembangan 

ketrampilan diri yang dimiliki setiap perempuan, agar mereka dapat 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Ketika perubahan dan tekanan hidup berlangsung begitu intens 

dan cepat, seseorang perlu mengembangkan kemampuan dirinya 

sedemikian rupa untuk mampu melewati itu semua secara efektif. Untuk 

mampu menjaga kesinambungan hidup yang optimal, maka kebutuhan 

akan kemampuan untuk menjadi resilien sungguh menjadi makin tinggi.  

Selanjutnya, bagi manusia, emosi tidak hanya berfungsi untuk 

survival atau sekedar untuk mempertahankan hidup, seperti pada hewan. 

Akan tetapi, emosi juga berfungsi sebagai energizer atau pembangkit 

energi yang memberikan kegairahan dalam kehidupan manusia. 

Menyadari betapa menariknya dua konsep tersebut, di harapkan 

seseorang harus memahami konsep tersebut sebagai salah satu cara 

membantu mengantarkan dirinya mampu keluar dari segala tekanan ke 

pengembangan diri yang optimal. 

 

A. Resiliensi 

A.1. Defenisi Resiliensi 

Resiliency means being able to bounce back from life 

developments that may feel totally overwhelming at first. Secara umum, 

resiliensi bermakna kemampuan seseorang untuk bangkit dari 

keterpurukan yang terjadi dalam perkembangannya. Awalnya mungkin 

ada tekanan yang mengganggu. Namun orang-orang dengan resiliensi 



yang tinggi akan mudah untuk kembali ke keadaan normal.  

Istilah resiliensi berasal dari kata Latin resilire yang artinya 

melambung kembali. Resiliensi berarti kemampuan untuk pulih kembali 

dari suatu keadaan, kembali ke bentuk semula setelah dibengkokkan, 

ditekan, atau diregangkan. Bila digunakan sebagai istilah psikologi, 

resiliensi adalah kemampuan manusia untuk cepat pulih dari perubahan, 

sakit, kemalangan, atau kesulitan (The Resiliency Center, 2005: 23).  

Resiliensi dalam ilmu psikologi dapat dijelaskan sebagai kapasitas 

positif yang dimiliki manusia dalam melakukan koping, ketika mengalami 

stres atau menghadapi konflik. Resiliensi juga digunakan untuk 

menandakan salah satu sifat bertahan terhadap pengalaman negatif pada 

masa yang akan datang. Resiliensi dapat digambarkan dengan melihat 

pencapaian hasil yang baik meskipun terdapat tanda-tanda bahaya, 

kompetensi yang terus menerus sewaktu mengalami stres, dan 

penyembuhan dari trauma (Masten, 1990: 425-427). Jadi, resiliensi 

merupakan konstruk yang menjangkau manifestasi perilaku dan psikologi 

dalam melakukan koping ketika menghadapi sebuah permasalahan 

dalam peristiwa kehidupan (Todd & Worell, 2000: 2-4).  

Sejumlah ahli yang berbicara tentang resiliensi mengemukakan 

berbagai definisi resiliensi. Definisi-definisi ini dapat dikelompokan ke 

dalam 2 sudut pandang utama, yaitu : 

1.1. Resiliensi Sebagai Kemampuan Adaptasi 

Joseph (dalam Isaacson, 2002: 69) menyatakan bahwa resiliensi 

adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi 

terhadap perubahan, tuntutan, dan kekecewaan yang muncul dalam 



kehidupan.  

(Grotberg, 2006: 2-5) mendefenisikan resiliens sebagai 

kemampuan atau kapasitas yang dimiliki seseorang untuk menghadapi 

stres dalam kehidupan yang menjengkelkan, yang kemudian menjelaskan 

bahwa kemampuan tersebut bersifat universal dan dengan kemampuan 

tersebut baik individu maupun komunitas mampu mencegah, 

meminimalisir, ataupun melawan pengaruh yang bisa merusak saat 

mereka mengalami musibah atau kemalangan.  

Sementara itu, menurut Tugade (dalam Narayana, 2007: 269-274) 

individu yang resilien adalah individu yang segera bangkit dari kejadian-

kejadian negatif dalam hidup dengan menggunakan emsoi yang positif 

untuk mengatasinya. Dalam hal ini resiliensi mengacu pada kapasitas 

individu yang sukses beradaptasi dengan stres kehidupan (Werner, 1993: 

503-515). 

Resiliensi psikologi dicirikan oleh sebuah kemampuan untuk 

kembali secara segera dari pengalaman emosi negatif, di samping 

dicirikan oleh adanya adaptasi yang fleksibel terhadap pengalaman-

pengalaman yang penuh tekanan Bonano dkk (dalam Solichatun, 2008: 

147-162). Sejalan dengan itu (Masten dkk, 1990: 70-73) juga mengatakan 

bahwa resiliensi psikologi meliputi tiga fenomena yang berbeda yang 

termasuk di dalamnya hasil yang baik meskipun terdapat status berisiko 

tinggi, kemampuan untuk tetap bertahan di bawah ancaman, dan proses 

penyembuhan dari trauma.   

 

 



1.2. Resiliensi Sebagai Kemampuan Bangkit Kembali Dari Tekanan 

Sudut pandang kedua tentang resiliensi sejalan dengan arti akar 

katanya yang menyatakan konsep resiliensi sebagai kemampuan 

melambung kembali dari tekanan atau masalah. Dugall dan Coles (dalam 

Isaacson, 2002: 38) menyatakan bahwa resiliensi adalah kapasitas 

seseorang untuk melambung kembali atau pulih dari kekecewaan, 

hambatan, atau tantangan.  

Rutter (dalam Isaacson, 2002: 50) melihat individu yang resilien 

sebagai mereka yang berhasil menghadapi kesulitan, mengatasi stres 

atau tekanan, dan bangkit dari kekurangan. Resiliensi didefinisikan oleh 

Wolin dan Wolin (1999) sebagai proses tetap berjuang saat berhadapan 

dengan kesulitan, masalah, atau penderitaan.  

Menurut Gallagher dan Ramey (dalam Isaacson, 2002: 73), 

resiliensi adalah kemampuan untuk pulih secara spontan dari hambatan 

dan mengkompensasi kekurangan atau kelemahan yang ada pada 

dirinya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa resiliens 

adalah kemampuan individu untuk beradaptasi, menyesuaikan diri 

dengan tekanan kehidupan atau trauma yang segera bangkit kembali dan 

pulih dari peristiwa traumatik yang dialaminya. Individu yang resiliens 

mampu mampu membangun ketabahan fisik dan psikisnya dengan 

menggunakan emosi yang positif sehingga tidak berlarut-larut dalam 

trauma psikis yang menimpanya. 

A.2. Faktor-Faktor Terbentuknya Resiliensi Individu 



Banyak penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasikan faktor 

yang berpengaruh terhadap resiliensi seseorang. Faktor tersebut meliputi 

dukungan eksternal dan sumber-sumbernya yang ada pada diri 

seseorang (misalnya keluarga, lembaga-lembaga pemerhati dalam hal ini 

yang melindungi perempuan), kekuatan personal yang berkembang 

dalam diri seseorang (seperti self-esteem, a capacity for self monitoring, 

spritualitas dan altruism), dan kemampuan sosial (seperti mengatasi 

konflik, kemampuan-kemampuan berkomunikasi).  

Grotberg (1995: 22-27), mengemukakan faktor-faktor resiliensi 

yang diidentifikasikan berdasarkan sumber-sumber yang berbeda. Untuk 

kekuatan individu, dalam diri pribadi digunakan istilah ‘I Am’, untuk 

dukungan eksternal dan sumber-sumbernya, digunakan istilah ‘I Have’, 

sedangkan untuk kemampuan interpersonal digunakan istilah’I Can’.  

2.1.  I Am 

Faktor I Am merupakan kekuatan yang berasal dari dalam diri, 

seperti perasaan, tingkah laku dan kepercayaan yang terdapat dalam diri 

seseorang. Faktor I Am terdiri dari beberapa bagian antara lain; bangga 

pada diri sendiri serta mandiri dan bertanggung jawab.  

Individu bangga terhadap diri sendiri dan tidak akan membiarkan 

orang lain meremehkan atau merendahkannya. Ketika individu 

mempunyai masalah dalam hidup, kepercayaan diri dan self esteem 

membantu dia untuk dapat bertahan dan mengatasi masalah tersebut.  

Dengan mandiri dan bertanggung jawab individu dapat melakukan 

berbagai macam hal menurut keinginannya dan menerima berbagai 

konsekuensi dan perilakunya. Individu merasakan bahwa ia bisa mandiri 



dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Individu mengerti batasan 

kontrolnya terhadap berbagai kegiatan dan mengetahui saat dia 

bertanggung jawab.  

2.2.  I Have 

Aspek ini merupakan bantuan dan sumber dari luar yang 

meningkatkan resiliensi. Sumber-sumbernya adalah memberi semangat 

agar mandiri, dimana individu baik yang independen maupun masih 

tergantung dengan keluarga, secara konsisten bisa mendapatkan 

pelayanan seperti rumah sakit, dokter, atau pelayanan lain yang sejenis. 

Struktur dan aturan rumah, setiap keluarga mempunyai aturan-

aturan yang harus diikuti, jika ada anggota keluarga yang tidak mematuhi 

aturan tersebut maka akan diberikan penjelasan atau hukuman. 

Sebaliknya jika anggota keluarga mematuhi aturan tersebut maka akan 

diberikan pujian.  

Role Models juga merupakan sumber dari faktor I Have yaitu 

orang-orang yang dapat menunjukkan apa yang individu harus lakukan 

seperti informasi terhadap sesuatu dan memberi semangat agar individu 

mengikutinya.  

Sumber yang terakhir adalah mempunyai hubungan. Orang-orang 

terdekat dari individu seperti suami, anak, orang tua merupakan orang 

yang mencintai dan menerima individu tersebut. Tetapi individu juga 

membutuhkan cinta dan dukungan dari orang lain yang kadangkala dapat 

memenuhi kebutuhan kasih sayang yang kurang dari orang terdekat 

mereka.  

 



 

2.3.  I Can 

Faktor I Can adalah kompetensi sosial dan interpersonal 

seseorang. Bagian-bagian dari faktor ini adalah mengatur berbagai 

perasaan dan rangsangan dimana individu dapat mengenali perasaan 

orang lain, mengenali berbagai jenis emosi, dan mengekspresikannya 

dalam kata-kata dan tingkah laku namun tidak menggunakan kekerasan 

terhadap perasaan dan hak orang lain maupun diri sendiri.  

Keterampilan berkomunikasi, dimana individu mampu 

mengekspresikan berbagai macam pikiran dan perasaan kepada orang 

lain dan dapat mendengar apa yang orang lain katakan serta merasakan 

perasaan orang lain. Individu juga mampu memecahkan masalah. 

Individu dapat menilai suatu masalah secara alami serta mengetahui apa 

yang mereka butuhkan agar dapat memecahkan masalah dan bantuan 

apa yang mereka butuhkan dari orang lain. Individu dapat membicarakan 

berbagai masalah dengan orang lain dan menemukan penyelesaian 

masalah yang paling tepat dan menyenangkan. Individu terus-menerus 

bertahan dengan suatu masalah sampai masalah tersebut terpecahkan.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Setiap 

faktor dari I Am, I Have, I Can memberikan konstribusi pada berbagai 

macam tindakan yang dapat meningkatkan potensi resiliensi. Individu 

yang resilien tidak membutuhkan semua sumber-sumber dari setiap 

faktor, tetapi apabila individu hanya memiliki satu faktor individu tersebut 

tidak dapat dikatakan sebagai individu yang beresiliensi, misalnya individu 

yang mampu berkomunikasi dengan baik (I Can) tetapi ia tidak 

mempunyai hubungan yang dekat dengan orang lain (I Have) dan tidak 



dapat mencintai orang lain (I Am), ia tidak termasuk orang yang 

beresiliensi. 

 

A.3. Fungsi Resiliensi 

Dalam tahap inilah seseorang dapat mengembangkan resiliensi 

sesuai fungsinya. Sebuah penelitian menyatakan bahwa manusia dapat 

menggunakan resiliensi untuk hal-hal berikut ini (Reivich &Shatte, 2002: 

88-93) 

3.1. Overcoming  

Dalam kehidupan terkadang manusia menemui kesengsaraan, 

masalah-masalah yang menimbulkan stres yang tidak dapat untuk 

dihindari. Oleh karenanya manusia membutuhkan resiliensi untuk 

menghindar dari kerugian-kerugian yang menjadi akibat dari hal-hal yang 

tidak menguntungkan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

menganalisa dan mengubah cara pandang menjadi lebih positif dan 

meningkatkan kemampuan untuk mengontrol kehidupan kita sendiri. 

Sehingga, kita dapat tetap merasa termotivasi, produktif, terlibat, dan 

bahagia meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan di dalam 

kehidupan.  

3.2. Steering Through  

Setiap orang membutuhkan resiliensi untuk menghadapi setiap 

masalah, tekanan, dan setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. Orang yang resilien akan menggunakan sumber dari dalam dirinya 

sendiri untuk mengatasi setiap masalah yang ada, tanpa harus merasa 

terbebani dan bersikap negatif terhadap kejadian tersebut. Orang yang 



resilien dapat memandu serta mengendalikan dirinya dalam menghadapi 

masalah sepanjang perjalanan hidupnya. Penelitian menunjukkan bahwa 

unsur esensi dari steering through dalam stres yang bersifat kronis adalah 

self-efficacy yaitu keyakinan terhadap diri sendiri bahwa kita dapat 

menguasai lingkungan secara efektif dapat memecahkan berbagai 

masalah yang muncul.  

3.3. Bouncing Back  

Beberapa kejadian merupakan hal yang bersifat traumatik dan 

menimbulkan tingkat stres yang tinggi, sehingga diperlukan resiliensi yang 

lebih tinggi dalam menghadapai dan mengendalikan diri sendiri. 

Kemunduran yang dirasakan biasanya begitu ekstrim, menguras secara 

emosional, dan membutuhkan resiliensi dengan cara bertahap untuk 

menyembuhkan diri. Orang yang resiliensi biasanya menghadapi trauma 

dengan tiga karakteristik untuk menyembuhkan diri. Mereka menunjukkan 

task-oriented coping style dimana mereka melakukan tindakan yang 

bertujuan untuk mengatasi kemalangan tersebut, mereka mempunyai 

keyakinan kuat bahwa mereka dapat mengontrol hasil dari kehidupan 

mereka, dan orang yang mampu kembali ke kehidupan normal lebih cepat 

dari trauma mengetahui bagaimana berhubungan dengan orang lain 

sebagai cara untuk mengatasi pengalaman yang mereka rasakan.  

3.4. Reaching Out  

Resiliensi, selain berguna untuk mengatasi pengalaman negatif, 

stres, atau menyembuhkan diri dari trauma, juga berguna untuk 

mendapatkan pengalaman hidup yang lebih kaya dan bermakna serta 

berkomitmen dalam mengejar pembelajaran dan pengalaman baru. 



Orang yang berkarakteristik seperti ini melakukan tiga hal dengan baik, 

yaitu: tepat dalam memperkirakan risiko yang terjadi, mengetahui dengan 

baik diri mereka sendiri, dan menemukan makna dan tujuan dalam 

kehidupan mereka. 

 

A. 4. Karakterisitk Individu Yang Resiliensi 

Banyak penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi faktor 

yang berpengaruh terhadap resiliensi seseorang. Menurut Ahmed, untuk 

mengetahui tingginya resiliensi dalam diri individu perlu diketahui 

beberapa faktor yaitu: adanya belief, sikap, strategi menghadapi masalah, 

perilaku, dan kohesi psikososial, yang dibutuhkan individu untuk 

menghadapi tekanan atau trauma dalam kehidupan. Selanjutnya indvidu 

yang resilien menunjukan adanya pemahaman terhadap masalah, inisiatif 

dalam mengambil keputusan, humoris, kreatif dan tidak tergantung 

dengan orang lain (Ahmed, 2007: 369-370). 

Menurut Bonano (Bonano 2004: 201-205), individu bisa dikatakan 

resilien jika terdapat karakteristik resiliensi pada dirinya, yaitu sebagai 

berikut: 

4.1.  Ketabahan 

Sifat kepribadian ketabahan atau tangguh membantu individu 

menahan stres yang berat. Ketabahan mempunyai tiga dimensi yaitu: 1) 

kemampuan untuk mengidentifikasi makna di dalam kehidupan, 2) 

kepercayaan dapat mengubah lingkungan dan dapat memaknai sebuah 

kejadian, 3) kepercayaan membuat individu belajar dari pengalaman-



pengalaman negatif dan positif dalam kehidupan. Individu yang tangguh 

memiliki keyakinan dan mampu menerapkan ketrampilan, mampu 

menyesuaikan diri dan dapat mengambil manfaat dari dukungan sosial. 

4.2.  Peningkatan Diri 

Orang-orang yang memiliki penilaian yang tinggi pada diri sendiri 

dapat melawan kejadian penuh stres. Individu yang resilien mampu 

menyesuaikan diri dan memliki jaringan sosial yang aktfi dan adapat 

menilai secara positif. Penilaian teman terhadap diri mereka juga dapat 

membawa pengaruh yang lebih positif, mereka percaya dan mampu 

beradaptasi. 

4.3.  Menyesuaikan Diri Secara Represif 

Ketabahan dan peningkatan diri merupakan kognitif, sedangkan 

menyesuaikan diri merupakan proses kognitif, sedangkan menyesuaikan 

diri secara represif merupakan mekanisme emosi. Individu yang 

menyesuaikan diri secara represif memiliki beberapa reaksi di dalam 

situasi yang menekan. Kadang-kadang mereka mengalami gejala-gejala 

fisik akibat stres, tetapi akan dapat hilang dalam waktu yang cepat. 

4.4.  Emosi Positif dan Humor 

Salah satu cara untuk menunjukan adanya resiliensi yaitu ketika 

seseorang menghadapi kesengsaraan dengan menggunakan emosi 

positif dan humor. Hasil penelitian menunjukan bahwa emosi positif dapat 

menurun tingkat penderitaan setelah mengalami kejadian yang traumatik 

melalui ketenangan dan pelepasan emosi negatif. 



Menurut Reivich dan Shatte (Langvardt, 2007: 111-113) ada tujuh 

kemampuan yang dimiliki orang resilien, yaitu: 

a. Regulasi Emosi 

Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang dalam 

keadaan tertekan. Seorang yang memiliki daya lenting tinggi biasanya 

orang yang terampil dalam mengendalikan emosi, atensi, dan perilaku. 

Perempuan korban konflik mampu mempunyai regulasi emosi yang baik, 

mampu tetap tenang di bawah tekanan. Perempuan yang menjadi korban 

konflik dapat mengendalikan diri apabila sedang kesal dan cepat 

mengatasi rasa cemas, sedih atau marah. Sehingga mempercepat dalam 

pemecahan suatu masalah. 

b. Kendali Impuls 

Dapat dipahami bahwa orang yang mampu mengendalikan emosi 

pasti mampu mengendalikan impuls. Untuk bisa mengendalikan impuls, 

kita lebih dulu harus mengenali siapa diri kita. Bila kita mampu 

mengendalikan impuls, kita akan terhindar dari keterpakuan pada pola 

pikir tertentu sehingga dapat menggiring kita untuk memiliki kemampuan 

mendeteksi efek negatif dari keyakinan impulsif yang merugikan diri serta 

menggantikannya dengan yang positif. Kebanyakan dari perempuan 

korban konflik mampu menekan dirinya untuk tidak berlarut-larut dalam 

pikiran negatif karena mereka sadar mereka adalah penopang dalam 

keluarga ketika suami mereka harus terlibat dalam konflik. 

c. Optimisme 

Orang yang optimistis biasanya memiliki daya lenting yang kuat 

karena mereka yakin dapat mengendalikan jalan hidup di masa depan. 



Sikap optimis dari perempuan-perempuan korban konflik yang mampu 

bertahan dalam situasi konflik membuat mereka mampu menangani 

masalah-masalah yang muncul dalm kehidupannya. 

d. Kemampuan Melakukan Analisis-Kausal 

Dengan kemampuan ini, kita dapat menjelaskan hal buruk dan baik 

yang menimpa diri sehingga kita tidak terjebak pada pikiran buruk dan 

dapat meningkatkan daya lenting. Hal ini pun terjadi pada perempuan 

korban konflik, mereka mampu menganalisa setiap hal buruk yang akan 

terjadi menimpa kelompok masyarakat dan hidup mereka sendiri. 

Sehingga mereka mampu dengan cepat mengantisipasi hal-hal buruk 

yang akan terjadi bagi mereka. 

e. Empati 

Kemampuan memahami orang lain melalui empati akan membuat 

kita mampu mendeteksi berbagai kemungkinan perilaku orang terhadap 

diri kita. Sikap emapti ditunjuakan oleh setiap perempuan-perempuan 

korban konflik dengan cara saling membantu dianata mereka yang 

menjadi korban atau pengungsi. 

f. Kecukupan Diri Yang Optimal 

Dengan keyakinan bahwa kita cukup efektif dalam menjalani hidup, 

hal itu merupakan representasi keyakinan bahwa kita akan bisa 

mengatasi kesulitan yang akan kita hadapi. Perempuan cenderung 

memiliki keyakinan yang kuat ketika ada dalam situasi tertekan. Mereka 

mampu meyakinkan diri mereka dan orang lain untuk keluar dari setiap 

persoalan. 

 



g. Menggapai Cita 

Pada umumnya, orang merasakan ketidakmampuan secara 

berlebih sehingga tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu atau 

memiliki ambisi yang sebenarnya bisa diraih. Dengan pemanfaatan 

optimisme dan mencoba menghapus keyakinan negatif yang berpengaruh 

dalam diri, kita bisa meraih sesuatu yang fantastik, yang bisa saja tidak 

kita perkirakan sebelumnya. Perempuan yang menjadi korban konflik 

selalu berusaha untuk menghapus segala hal-hal buruk yang pernah 

dialami mereka dan mencoba untuk hidup lebih baik dari masa-masa 

yang lalu. 

Karakteristik Individu resilien yang lainnya adalah individu yang 

tidak memunculkan simtom patologis pada situasi-situasi yang cenderung 

negatif, mengancam dan dapat mengatasi kejadian negatif tersebut untuk 

hidup secara berkualitas. Secara spesifik Sybil dan Wolin (Compton, 

2005: 33-42) mengemukakan karakteristik individu yang memiliki 

kemampuan resilien adalah yang mempunyai tujuh kemampuan, yaitu: 

a. Insight 

Kemampuan untuk memahami dan memberi arti pada situasi, 

orang-orang yang ada di sekitar, dan nuansa verbal maupun nonverbal 

dalam komunikasi, individu yang memiliki insight mampu menanyakan 

pertanyaan yang menantang dan menjawabnya dengan jujur. Perempuan 

korban konflik yang resilien jika diberi pertanyaan mampu memberikan 

penjelasan dengan baik. Hal ini membantu mereka untuk dapat 

memahami diri sendiri dan orang lain serta dapat menyesuaikan diri 

dalam berbagai situasi. 



b. Kemandirian 

Kemampuan untuk mengambil jarak secara emosional maupun 

fisik dari sumber masalah dalam hidup seseorang. Kemandirian 

melibatkan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara jujur pada 

diri sendiri dengan peduli pada orang lain. Perempuan korban konflik 

yang reslien mampu mengatur emosi dan fisik mereka sendiri untuk 

menciptakan kenyamanan dan membuka kesempatan lain dalam hidup 

mereka. 

c. Hubungan 

Seseorang yang resilien dapat mengembangkan hubungan yang 

jujur, saling mendukung dan berkualitas bagi kehidupan, ataupun memiliki 

role model yang sehat. Perempuan korban konflik yang resilien mampu 

menciptakan emosi yang sehat untuk orang lain, dan dapat berinteraksi 

secara sehat dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. 

d. Inisiatif 

keinginan kuat untuk bertanggung jawab akan hidup. Individu yang 

resilien bersikap proaktif, bukan reaktif, bertanggung jawab dalam 

pemecahan masalah, selalu berusaha memperbaiki diri ataupun situasi 

yang dapat diubah, serta meningkatkan kemampuan mereka menghadapi 

hal-hal yang tak dapat diubah. Mereka melihat hidup sebagai rangkaian 

tantangan dimana mereka yang mampu mengatasinya. Perempuan 

korban konflik yang resilien memiliki tujuan yang mengarahkan hidup 

mereka secara konsisten dan mereka menunjukkan usaha yang sungguh-

sungguh untuk keluar dari setiap persoalan hidup. 

 



e. Kreativitas 

Kreativitas melibatkan kemampuan memikirkan berbagai pilihan, 

konsekuensi, dan alternatif dalam menghadapi tantangan hidup. Individu 

yang resilien tidak terlibat dalam perilaku negatif sebab ia mampu 

mempertimbangkan konsekuensi dari tiap perilakunya dan membuat 

keputusan yang benar. Perempuan korban konflik yang resilien bisa 

mentransformasikan emosi mereka dalam menciptakan karya yang kreatif 

yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya dan orang lain. 

f. Humor 

Humor adalah kemampuan untuk melihat sisi terang dari 

kehidupan, menertawakan diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan 

dalam situasi apapun. Seseorang yang resilien menggunakan rasa 

humornya untuk memandang tantangan hidup dengan cara yang baru 

dan lebih ringan. Rasa humor membuat saat-saat sulit terasa lebih ringan. 

Hal ini sering terjadi dalam kehidupan perempuan-perempuan korban 

konflik, yang sering menghibur dirinya sendiri dengan hal-hal yang 

humoris dengan tujuan supaya sejenak dapat melupakan masalah-

masalah yang terjadi disekitar mereka. 

g. Moralitas 

Moralitas atau orientasi pada nilai-nilai ditandai dengan keinginan 

untuk hidup secara baik dan produktif. Individu yang resilien dapat 

mengevaluasi berbagai hal dan membuat keputusan yang tepat tanpa 

takut akan pendapat orang lain. Mereka juga dapat mengatasi 

kepentingan diri sendiri dalam membantu orang yang membutuhkan. 

Moralitas adalah kemampuan berperilaku atas dasar hati nurani. 



Perempuan-perempuan korban konflik yang resilien mampu untuk 

berbuat sesuai kata hati, meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang tidak 

dikenal. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik resiliensi dalam diri individu akan memberikan pengaruh 

pada individu dalam menyesuaikan diri dengan segera bangkit kembali 

setelah mengalami suatu peristiwa yang membuat trauma. Karakteristik 

tersebut ditandai dengan adanya kemampuan penyesuaian diri secara 

multidimensi, yang mana kemampuan tersebut terdiri dari beberapa 

ketrampilan khusus yang berhubungan dengan resiliensi. Hal ini nanti 

akan berorientasi pada kondisi interna individu yang bersangkutan, 

khususnya perempuan yang menjadi kroban konflik. 

Kesimpulan lainnya adalah bahwa karakteristik individu yang 

mempunyai resiliensi yang bagus adalah ketika mereka dapat mengatasi 

perubahan-perubahan dalam hidup, dapat mempertahankan kesehatan 

dan energi yang baik ketika berada dalam tekanan, dapat bangkit dari 

keterpurukan, dapat mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, dapat merubah 

cara berfikir dan cara mengatasi masalah ketika cara yang lama tidak 

berhasil, yang paling penting individu yang resilien dapat melakukan hal-

hal diatas tanpa melakukan tindakan yang berbahaya atau disfungsi. 

Pada dasarnya individu memiliki sisi positif, kekuatan dalam diri, 

dan potensi untuk menjadi resilien, hanya saja tidak semua individu 

menyadari, mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi tersebut 

dengan baik.  

 



B. Perempuan Korban Konflik Ambon 

Berawal dari peristiwa sepele, dan dianggap biasa oleh masyarakat 

setempat, yaitu konflik antar kelompok pemuda Batumerah (Muslim) dan 

Mardika (Kristen) pada tanggal 19 Januari 1999, dalam sekejab 

menimbulkan pertikaian antar kelompok agama dan suku menjadi 

kerusuhan besar di seantero kota Ambon. Kerusuhan itu bahkan meluas 

ke seluruh Pulau Ambon tanpa dapat dikendalikan. Kerusuhan yang 

berlarut-larut di pulau Ambon yang semula berpenduduk 512.000 jiwa ini 

memakan banyak korban jiwa. Korban pengungsi mencapai sekitar 

100.000 jiwa yang lari ke luar Ambon dan menyisakan 20.000 jiwa orang 

yang terpaksa tinggal di 34 lokasi pengungsian. Kota dan desa-desa di 

Ambon bertebaran dengan puing-puing bangunan rumah ibadat, rumah 

tinggal dan toko yang dibakar serta diratakan dengan tanah. Kota Ambon 

dan sebagian desa-desa sekitarnya tersegregasi ketat dan terbagi dalam 

dua wilayah, Islam dan Kristen. Masyarakat dan wilayah Kristen disebut 

merah, dan yang Muslim disebut putih.  

Konflik ini memberi dampak yang sangat luas bagi kehidupan 

sosial masyarakat. Konflik ini telah membuat banyak orang kehilangan 

anggota keluarga, harta benda dan mata pencarian. Banyak korban yang 

meninggal dan tidak sedikit yang menjadi pengungsi. Hanya dalam waktu 

satu tahun, pertikaian antar kelompok yang berbeda agama secara 

sporadis meluas di berbagai wilayah di Maluku. Konflik ini sangat 

bertentangan dengan sebutan “bumi seribu pulau” yang selama ini dikenal 

dunia sebagai kawasan damai, tentram, dan toleran. Konflik ini 

menyisakan luka dan derita (fisik dan batin). Muncul trauma psikis 



masyarakat yang mungkin tak pernah berniat untuk terlibat di dalam 

konflik terkait (Hadar, 2000: 33-45). 

  Dalam setiap konflik, terutama konflik yang melibatkan isu 

identitas, yang paling rentan mengalami kerugian adalah anggota 

masyarakat. Konsekuensi dari semua itu adalah mereka harus 

menanggung semua kerugian dan membayar biaya paling banyak. Salah 

satu karakteristik konflik dalam negara adalah kelompok sosial yang 

paling terpinggirkan. Mereka ini adalah kelompok kecil etnis minoritas, 

penduduk asli dan seterusnya adalah yang paling terpengaruh (Harris dan 

Peilly, 2000: 37). Termasuk dalam hubungan ini perempuan yang 

seringkali menjadi kelompok masyarakat terpinggirkan sehingga mereka 

sering menjadi kelompok yang menjadi korban konflik.  

Sebagian besar perang sekarang adalah perang internal atau 

perang saudara dan sebagian besar korbannya adalah warga sipil. Kaum 

pria lebih besar kemungkinannya terbunuh, hilang atau dipaksa untuk 

menjadi tentara atau berperang, kaum perempuan dan anak-anak 

merupakan sebagian besar masyarakat yang menjadi korban, tersingkir 

atau menjadi pengungsi (Fisher, dkk., 2000: 124). 

Penderitaan perempuan yang paling nyata dalam situasi konflik 

Ambon adalah ketika mereka secara mendadak menjadi pengungsi. 

Mereka mengalami penggusuran secara paksa, kehilangan harta benda 

dan sanak keluarga. Secara psikis, perempuan mengalami tekanan, 

ketakutan, putus asa, tidak percaya diri dan bahkan dalam banyak kasus 

menjadi histeris atas kehidupannya. Pengalaman perempuan di tempat 



pengungsian pasca peperangan sama buruknya dengan pengalaman 

ketika mereka dalam situasi perang. Perempuan harus bisa bertahan 

bersama anak-anak dan orang tua renta dalam kondisi yang serba 

terbatas. Belum lagi jika bantuan makanan dan lain lain terlambat 

didatangkan. Keterbatasan fasilitas dan ketersediaan makanan lebih 

memperburuk kondisi perempuan hamil dan perempuan menyusui. 

Tempat-tempat pengungsian juga biasanya bukan tempat yang aman 

bagi perempuan. 

Perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari 

kekerasan fisik, psikologis, hingga kekerasan seksual, baik terjadi di 

dalam rumah, di kamp pengungsian maupun di tempat umum. Kekerasan 

dalam rumah tangga dan kekerasan seksual membawa dampak yang 

buruk bagi kondisi kehidupan dan kesehatan perempuan baik secara fisik, 

mental, dan sosial. Kekerasan seksual misalnya, membawa konsekuensi 

serius seperti kehamilan yang tidak diinginkan, berbagai penyakit menular 

secara seksual (PMS) dan HIV/AIDS, depresi, dan stress dan gangguan 

mental yang seringkali juga diikuti dengan pemikiran dan tindakan bunuh 

diri. Korban juga sering juga dikucilkan dari lingkungan keluarga, kerabat, 

dan masyarakat. Data yang berhubungan dengan kasus tindakan 

kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, khususnya 

kasus-kasus perkosaan, aborsi secara paksa dan kehamilan yang tidak 

diinginkan yang dialami oleh para perempuan-perempuan usia muda 

akibat hubungan intim dengan aparat keamanan masih sulit untuk 

didapat. Kurangnya data yang dapat mengungkapkan kasus-kasus ini 

terutama disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 



1. Perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan seksual pada 

umumnya takut dan enggan untuk melaporkan kejadian tersebut 

kepada pihak yang berwajib karena takut mengalami stigma 

sosial. 

2. Kekerasan yang terkait dengan seksualitas bagi banyak orang, 

termasuk perempuan dan laki-laki, adalah sesuatu yang memalukan, 

‘tabu,’ dan bersifat pribadi. 

3. Standar ganda berbasis jender menyangkut keperawanan dan 

seksualitas juga   sangat   berpengaruh   terhadap keengganan   

perempuan korban kekerasan untuk melaporkan insiden kepada 

pihak yang berwajib. 

4. Kurangnya dukungan dari pihak yang berwajib dalam menyidik 

kasus-kasus tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan. 

Tekanan yang besar dan perasaan frustrasi inilah yang sering kali 

membuat para pengungsi perempuan untuk mengakhiri hidupnya dengan 

melakukan bunuh diri (Ufi, 2004: 57-60) 

Menurut Marantika (Marantika, 2007: 40-44), memang sangat sulit 

melepaskan eksistensi perempuan dari  pembicaraan tentang dampak 

konflik baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional, dampak itu 

dirasakan pada saat konflik dan sesudah konflik. Apa yang terjadi 

terhadap perempuan-perempuan di Ambon yang berada di tempat-tempat 

pengungsian sangat rentan terhadap beberapa faktor berikut: Kekerasan 

ekonomi, ketika bantuan kemanusiaan tidak cukup, pengungsi 

perempuanlah yang pertama menghadapi beban kerja untuk memenuhi 

kebutuhan pangan bagi keluarganya. Ada yang memiliki kios dipinggir 



kamp di mana mereka menjual sedikit sayur, buah-buah atau makanan 

kecil yang mereka masak sendiri. Ada juga yang memperoleh uang 

dengan mencuci pakian. Bahkan ada pengungsi perempuan yang 

menjadi pekerja seks komersial. 

Pengungsi perempuan juga rentan terhadap kekerasan kesehatan 

yang antar lain disebabakan oleh kondisi kamp yang kurang layak. Ada 

ada pengungsi perempuan yang terpaksa memakai air dari mana saja, 

bahkan dari got, untuk segala kebutuhan air keluarganya. Kekerasan 

Kesehatan perempuan juga terasa di mana MCK tidak cukup atau tidak 

dipakai dengan semestinya. Akibatnya mereka sering terserang banyak 

penyakit menular. Apalagi pelayana medis sangat minim. Dalam kamp-

kamp besar tidak ada kepekaan sama sekali terhadap kebutuhan khusus 

perempuan yang sedang mensturasi, hamil atau baru melahirkan serta 

menyusui. Perempuan inilah yang rentan kekurangan makanan. Ada ibu-

ibu hamil yang kekurangan gizi sehingga kondisi tubuhnya sangat lemah 

dan pucat ketika kelaparan meningkat, terjadi kematian pada balita, orang 

pertama yang paling terkena secara psikologi adalah sang ibu. 

Pengungsi perempuan juga terkena kekerasan sosial. Beberapa 

perempuan pernah ditempatkan dalam sebuah barak yang penuh dengan 

laki-laki. hanya sepotong kain tipis yang memisahkan mereka dari mata 

laki-laki. Mereka tidak memliki tempat pribadi untuk sekedar berganti 

pakian atau mengurus hal-hal pribadi. Banyak tempat tinggal bagi 

perempuan di kamp cukup terbuka sehingga garis di antara ruang privat 

dan ruang umum hampir tidak ada lagi. Bagi perempuan yang hidup 

dalam kondisi kotor dan padat, gabungan ruang privat dan umum dapat 



meingkatkan kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan fisik 

terhadapnya. 

Semua dampak itu mengindikasikan sama dari data tim (Relawan 

kemanusiaan-jaringan Baileo Maluku), sejak tahun 2001 menunjukan 

bahwa sekitar 75% korban konflik di Ambon adalah perempuan dan anak-

anak. Banyak diantara mereka yang bukan sekedar korban tak langsung 

dari konflik, melainkan korban langsung berbagai tindakan kekerasan 

selama dan sesudah konflik, antara lain korban pelecehan seksual atau 

bahkan perkosaan. Banyak juga yang melakukan hubungan seksual 

dengan aparat atas dasar suka sama suka. Masalahnya adalah mereka, 

ada yang sudah hamil akhirnya di tinggal begitu saja ketika oknum aparat 

itu meninggalkan ambon karena masa tugas satuannya di sana sudah 

selesai. Mereka inilah yang sangat populer di kalangan masyarakat luas 

dengan sebutan “KORAMIL” (Korban Rayuan Militer), memplesetkan 

istilah resmi milter sendiri (Komando Rayon Militer). 

 

C. Dinamika Resiliensi Perempuan Korban Konflik Ambon 

Berbicara mengenai perempuan di wilayah konflik seperti konflik 

Ambon tidak bisa lepas dari berbagai kondisi yang harus dihadapi oleh 

kaum perempuan yang  menjadi korban. Viktimisasi yang terjadi secara 

fisik, mental, ekonomi, dan sosial, banyak menimpa kaum perempuan 

sebagai golongan lemah, yang tidak dapat melindungi diri sendiri dari 

ancaman yang datang secara tiba-tiba. Pada umumnya bentuk kekerasan 

yang dialami perempuan saat kerusuhan maupun ketika berada di 

perjalanan menuju pengungsian adalah kekerasan fisik meliputi 



diperkosa, dipukul, ditampar, ditendang, dan kekerasan psikologis yang 

meliputi berteriak-teriak, mengancam, menyumpah, merendahkan, 

mengatur, melecehkan, menguntit, dan memata-matai, tindakan-tindakan 

lain yang menimbulkan rasa takut dan cemas. Hal ini menimbulkan 

tekanan mental psikologis, yang mengakibatkan mereka sebagai korban 

semakin merasa tertekan (shock) dan tidak dapat berbuat apa-apa. 

Mungkin saja kekerasan yang dialami perempuan tersebut tidak 

menimbulkan bekas atau dampak fisik, tetapi semua kekerasan 

mengakibatkan dampak psikologis bagi perempuan yang tidak langsung 

terlihat, justru membutuhkan waktu panjang untuk proses penyembuhan.  

Hidup dalam situasi yang demikian membuat seseorang mengalami 

stressfull atau tertekan. Terminologi stres megacu pada keadaan internal 

(individu) yang disebabkan karena adanya sesuatu yang secara fisik 

berpengaruh pada tubuh (penyakit, perubahan temperature, dan 

sebagainya) atau oleh lingkungan dan situasi sosial yang di nilai 

mengancam atau membahayakan. Keadaan fisik, lingkungan sosial dan 

situasi sosial yang mengakibatkan stress di sebut stressor. Stressor 

tertentu mengakibatkan keadaan stres kemudian mengarahkan pada 

munculnya respon-respon tertentu baik berupa respon fisik pada tubuh 

(sakit perut, pusing, jantung berdebar, dan sebagainya), atau respon 

psikologis seperti kecemasan dan depresi. (Morgan, dkk., 1986: 321) 

Kecemasan, pada tingkatan tertentu merupakan hal yang normal 

dan akan selalu ada sepanjang kehidupan manusia. Pada kadar ringan 

dan moderat, kecemasan membantu individu tetap siaga dan waspada 

dalam menghadapi suatu peristiwa. Tetapi pada kadar berlebihan, 



dengan reaksi yang berlebihan pula, kecemasan menjadi sesuatu yang 

menggangu dan ia dapat digolongkan sebagai gangguan psikologis 

(Atwanter dan Duffy, 1999: 350) Reaksi atas adanya situasi yang 

menekan (stressor) tertentu berbeda pada orang yang berbeda, setiap 

orang mempunyai perbedaan dalam menghadapi stressor yang dapat di 

pengaruhi oleh sifat (berat atau ringannya) stressor, tetapi juga di 

pengaruhi oleh kemampuan adaptasi dan kemampuan orang tersebut 

dalam mengatasi coping stressor yang dihadapinya. Secara umum 

kehidupan seseorang merupakan stressor yang penting. (Holmes, 1984, 

dalam Morgan, Dkk., 1986: 321). Ketika seseorang ‘harus’ dalam situasi 

konflik yang mengancam eksistensi dia sebagai manusia maka mau tidak 

mau ia harus mengalami banyak kehilangan, seperti kehilangan 

kemerdekaan yang disertai kehilangan otonomi, kehilangan rasa aman, 

kehilangan perkerjaan serta kehilangan hak-hak pribadi. (Purnomo, 1992: 

8) Kehilngan-kehilangan tersebut secara sendiri-sendiri merupakan 

sumber stress (stressor) bagi seseorang. Tidak mengherankan akan 

timbulnya gangguan-gangguan psikologis seperti kecemasan dan 

depresi. (Cokke, dkk., 1990: 60). 

Kehilangan atau terpisah dengan anggota keluarga, perubahan 

aktifitas sosial, perubahan lingkungan (fisik maupun sosial) secara 

mendadak, kehilangan pekerjaan, dalam skala stress ( Adwanter dan 

Duffy, 1999: 93 ) adalah sumber stress yang potensial menyebabkan 

gangguan psikologis seperti gangguan kecemasan dan depresi, bahkan 

dalam kondisi ekstrem seringkali di ikuti dengan tindakan percobaan 

bunuh diri. 



Ada beragam cara seseorang dalam menghadapi (coping) situasi 

yang menimbulkan kecemasan. Ada dua tipe coping utama yang 

biasanya dapat menurunkan stress karena adanya stressor, yaitu 

problem-focused coping (langsung mengambil tindakan untuk mengatasi 

masalah atau mencari informasi yang membantu untuk memecahkan 

masalah) dan emotion focused coping (lebih menekankan usaha untuk 

menurunkan emosi negatif yang dirasakan ketika menghadapi masalah 

atau tekanan, mengalihkan perhatian dari masalah). Keduanya dapat 

digunakan secara fleksibel. Ketika maslah yang dihadapi masih berada 

dalam control individu, maka problem-focused coping lebih tepat di 

gunakan. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, misalnya menghadapi rasa 

takut dan cemas, mungkin lebih tepat digunakan emotion-focused coping. 

Reaksi ketakutan pada perempuan korban konflik relatif lebih tinggi 

dan menimbulkan reaksi. Reaksi kecemasan pada perempuan korban 

konflik dapat berupa letupan rasa marah (anger atau rising tension), sulit 

tidur, hilangnya nafsu makan atau gejala termanifestasi kedalam gejala-

gejala sakit tertentu seperti sakit kepala, migrant, sakit perut, diare dan 

sebagainya. Ketakutan dan harapan merupakan bentuk ekspresi 

emosional dari korban konflik. ketakutan adalah suatu emosi spontan, 

didasarkan pada expresi perasaan terhadap apa yang dihadapi masa kini 

dan berdasar pada memori masa lampau yang diproses secara tidak 

sadar, didorong oleh kepercayaan yang beku, konservatif, dan kadang 

oleh motif agresi yang sudah terakumulasi dan melembaga. Ketakutan 

dan harapan dapat menjadi orientasi emosional kolektif yang 

mengorganisir pandangan masyarakat dan mengarahkan tindakan 



mereka. Harapan melibatkan aktivitas pemikiran atau kognisi/perasaan. 

Harapan merupakan usaha mencari gagasan baru berdasar pada 

kreativitas dan fleksibilitas. Emosi untuk bertindak, mendorong kearah 

perilaku tertentu. Sesungguhnya, emosi tidaklah semata gejala individu, 

tetapi refleksi dari budaya masyarakat. Sehingga budaya sangat 

mempengaruhi emosi individu dan masyarakat. Dalam pengertian ini 

dapat dipahami mengapa orientasi emosi keagamaan kolektif, yang 

mendorong perilaku konflik dan kekerasan di Maluku, bukanlah semata 

merupakan gejala dalam diri individu atau internal komunitas Muslim atau 

Kristen. Ketakutan dan harapan pada korban konflik merupakan ekspresi 

emosi yang diakibatkan konflik dan kekerasan yang berlarut-larut. 

Perdamaian membutuhkan proses perubahan kepercayaan dan moral 

masyarakat. Intervensi resolusi konflik selalu mempercepat proses ini 

(Manoppo, 2005: 62). 

Dengan mendorong atau upaya memfasilitasi perempuan korban 

konflik untuk beradaptasi dengan lingkungan (barunya) merupakan 

langkah yang sangat disarankan. Sejumlah penelitian menemukan dua 

faktor utama yang dapat menurunkan efek negatif dari stress, yaitu 

bagaimana individu berusaha menghadapi (coping) terhadap situasi yang 

menekan dan keberadaan serta kualitas individu yang dapat memberikan 

dukungan sosial (Fauziyah dan Widuri, 2003: 14-15). Dalam hal coping, 

usaha yang dapat dilakukan oleh perempuan korban konflik untuk 

mencegah ketakutan dan kecemasan menurut Sigmund Freud bisa 

dilakukan dengan cara mekanisme pertahanan diri (Defend Mechanism). 

Freud menggunakan istilah mekanisme pertahanan diri untuk 



menunjukkan proses tak sadar yang melindungi si individu dari ketakutan 

dan kecemasan melalui pemutarbalikan kenyataan. Pada dasarnya 

strategi-strategi ini tidak mengubah kondisi objektif bahaya dan hanya 

mengubah cara individu mempersepsi atau memikirkan masalah itu. Jadi, 

mekanisme pertahanan diri melibatkan unsur penipuan diri. Strategi yang 

dipelajari individu untuk meminimalkan kecemasan dalam situasi yang 

tidak dapat mereka tanggulangi secara efektif (Siswanto, 2007: 62)  

Dalam hal ini Freud mengemukakan beberapa  konsep yang dapat 

dipakai oleh individu-individu seperti Penyangkalan, Penyangkalan adalah 

pertahanan melawan kecemasan “menutup mata (pura-pura tidak 

melihat)” terhadap sebuah kenyataan yang mengancam. Individu menolak 

sejumlah aspek kenyataan yang membangkitkan kecemasan. Kecemasan 

atas kematian orang yang dicintai misalnya, dimanifestasikan oleh 

penyangkalan terhadap fakta kematian. Dalam peristiwa-peristiwa tragis 

seperti perang atau bencana-bencana lainnya, orang-orang sering 

melakukan penyangkalan terhadap kenyataan-kenyataan yang 

menyakitkan untuk diterima. Hal ini terjadi pada perempuan-perempuan 

korban konflik di Ambon yang harus menerima kenyataan bahwa suami, 

anak atau saudaranya meninggal secara tragis. Sehingga membuat 

mereka merasa ketakutan dan cemas dengan kehidupan selanjutnya 

yang harus mereka hadapi. Untuk melakukan pertahanan dan 

penyangkalan terhadap kecemasan tersebut mereka kemudian 

mendorong diri mereka keluar dari segala tekanan tersebut dengan cara-

cara konkrit seperti bekerja atau mengikuti kegiatan-kegiatan  



kemasyarakatan yang dapat membangun diri mereka secara positif 

(Siswanto, 2007: 63)    

                        Konsep Freud yang lainnya dan yang paling penting yang 

menjadi basis bagi banyak pertahanan ego lainnya dan bagi gangguan-

gangguan neurotic adalah Represi. Represi adalah melupakan isi 

kesadaran yang traumatis atau yang bisa membangkitkan kecemasan 

untuk mendorong kenyataan yang tidak diterima kepada ketidaksadaran, 

atau menjadi tidak menyadari hal-hal yang menyakitkan. Contohnya 

perempuan-perempuan yang menjadi korban konflik Ambon yang harus 

melawan pikiran yang traumatis dengan berbagai kondisi yang terjadi di 

depan mata mereka, baik mereka yang menjadi korban secara verbal 

maupun non verbal. Secara ego mereka mengalami gangguan dan harus 

bangkit dari persoalan-persoalan tersebut. Mereka menyadari bahwa 

dengan berdiam diri dalam keterpurukan tidak membuat mereka dapat 

mengatasi persmasalahan mereka, untuk itulah mereka melupakan dan 

membuang jauh-jauh semua kenangan pahit tersebut dengan cara-cara 

yang lebih elegan (Siswanto, 2007: 64) 

Dengan demikian ketika seseorang mampu menekan egonya yang 

mengalami stimulus yang berlangsung begitu intens dan cepat, 

seseorang perlu mengembangkan kemampuan dirinya sedemikian rupa 

untuk mampu melewati itu semua secara efektif. Untuk mampu menjaga 

kesinambungan hidup yang optimal, maka kebutuhan akan kemampuan 

untuk menjadi resilien sungguh menjadi makin tinggi. Resilien yang 

dimaksud disini adalah perempuan-perempuan yang menjadi korban 



konflik terdorong bangkit dari keterpurukan dan kembali ke keadaan yang 

normal, hal ini dalam teori Freud disebut Kompenasasi. Dari pengalaman 

itulah secara sadar ataupun tidak mereka telah menjadi pelopor-pelopor 

perdamaian bagi mereka-mereka yang berkonflik. Perempuan secara 

alami merupakan kelompok yang mempunyai sifat damai dan secara 

otomatis akan menjadi aktor pembangunan dan penyebar nilai-nilai 

perdamaian dalam masyarakat. Bahwa seorang perempuan diciptakan 

oleh Tuhan untuk memberikan hidup dan untuk hidup memberikan diri. 

Jelas bahwa memberikan hidup dan hidup memberikan diri itu dapat 

dihayati oleh perempuan dengan berbagai cara dan jalan (Siswanto, 

2007: 66)  

Adapun yang ditempuh dan dipilih, kiranya dapat dikatakan bahwa 

pada diri perempuan ada kekuatan untuk penyerahan diri secara total dan 

eksklusif langsung kepada seseorang dalam pernikahan, kepada Tuhan 

lewat berbagai tugas kemasyarakatan, entah dihayati bersamaan sebagai 

ibu rumah tangga atau juga sebagai perempuan karier, atau profesinya 

diarahkan langsung kepada Tuhan dengan jalan penghayatan hidup 

religius dengan persembahan hati yang tak terbagi bagi pelayanan kasih 

yang ditandai dengan sifat religius dan ketaatan (Siswanto, 2007: 68) 

 Apapun bentuk hidup yang dipilih oleh perempuan itu diungkapkan 

dalam pemberian diri yang membuahkan rasa kasih, damai, belarasa 

(compation) mampuh masuk serasa dan sepenanggungan dalam nasib 

sesama. Inilah yang disebut kesetiaan. Karena kesetiaan itu maka dapat 

dimengerti bila perempuan juga punya kemampuan untuk akrab dan 

dekat dengan penderitaan. Tuhan juga menganugerahkan perempuan 



hati yang peka, kuat dan tabah dihadapan penderitaan dan kemalangan 

manusia. Sedemikian peka perasaan hati perempuan sehingga hati 

mudah tergetar oleh penderitaan dan mudah merasakan atau terkenai 

sentuhan yang menyakitkan. Sedemikian tabah hati seorang perempuan 

sehingga dia mampu mengorbankan yang paling berharga dalam 

hidupnya, demi hidup dan perdamaian (Renyaan, 2009, 103). 

 Kemampuan bangkit dari keterpurukan yang terjadi dalam 

situasi tersebut menurut Self Resilience Theory berarti kemampuan untuk 

pulih kembali dari suatu keadaan, kembali ke bentuk semula setelah 

dibengkokkan, ditekan, atau diregangkan. Bila digunakan sebagai istilah 

psikologi, resi1iensi adalah kemampuan manusia untuk cepat pulih dari 

perubahan, sakit, kemalangan, atau kesulitan (The Resiliency Center, 

2005: 119). Sudut pandang tersebut terkonsep sebagai kemampuan 

melambung kembali dari tekanan atau masalah. (Dugall dan Cole dalam 

Isaacson, 2002: 33) menyatakan bahwa resiliensi adalah kapasitas 

seseorang untuk melambung kembali atau pulih dari kekecewaan, 

hambatan, atau tantangan.  Rutter (dalam Isaacson, 2002: 27) melihat 

individu yang dapat bertahan sebagai mereka yang berhasil menghadapi 

kesulitan, mengatasi stres atau tekanan, dan bangkit dari kekurangan.  

 Berbeda dengan diatas, Resiliensi didefinisikan oleh (Wolin, 

1999) sebagai proses tetap berjuang saat berhadapan dengan kesulitan, 

masalah, atau penderitaan, sedangkan menurut (Gallagher dan Ramey 

dalam Isaacson, 2002), resiliensi adalah kemampuan untuk pulih secara 

spontan dari hambatan dan mengkompensasi kekurangan atau 

kelemahan yang ada pada dirinya.  



 Di dalam kehidupan pastinya kita menemukan bencana, 

kesulitan, kemalangan yang membuat kita merasakan kesedihan, dan 

putus asa. Jika kita tetap dengan keadaan sedih dan putus asa, hidup 

yang kita jalani tidak akan indah. Biasanya orang yang pernah terkena 

bencana, mengalami kecelakaan, dan menghadapi masalah yang cukup 

sulit pasti akan mengalami kesedihan bahkan trauma, tetapi orang yang 

bisa kembali seperti semula setelah mengalami berbagai masalah disebut 

dengan resiliensi yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari 

tekanan hidup, belajar dan mencari element positif dari lingkungannya, 

untuk membantu kesuksesan proses beradaptasi dengan segala keadaan 

dan mengembangan seluruh kemampuannya, walau berada dalam 

kondisi hidup tertekan, baik secara eksternal atau internal.  

Orang yang resilien menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih 

dari cukup ketika rnenghadapi kesulitan. Resiliensi merupakan 

kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap 

perubahan, tuntutan, dan kekecewaan yang muncul dalam kehidupan. 

Strategi penyesuaian tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengaruh 

budaya, sejarah, dan dinamika sosial masyarakat Oleh karena itu, untuk  

melihat mekanisme strategi penyesuaian individu yang mengalami 

bencana harus menggunakan sistem nilai di luar komunitas. Strategi 

penyesuaian budaya lokal untuk menghadapi permasalahan oleh individu 

dianggap sangat efektif. Individu yang mengalami tekanan dalam situasi 

bencana, dengan pola yang sama akan mengembangkan mekanisme 

penyesuaian dan akan mengembangkannya dari individu ke individu 

lainnya (Samaddar & Okada, 2007: 205-206). 



Hal ini bisa terlihat dari pola pendekatan budaya yang dipakai 

perempuan Ambon untuk memulihkan kondisinya dari tekanan dan konflik 

yang menimpa mereka. Salah satu kultur khas di tanah Maluku, 

khususnya di Maluku Tengah yang tidak dapat dijumpai di belahan bumi 

Indonesia lainnya. Kultur tersebut dikenal dengan sebutan “Pela 

Gandong”. Pela Gandong ini kerap menjadi kebanggaan masyarakat 

Maluku sejak dulu hingga sekarang. Pela diartikan sebagai suatu relasi 

perjanjian persaudaraan antara satu negeri dengan negeri lain yang 

berada di pulau lain, bahkan terkadang menganut agama yang berbeda. 

Gandong sendiri bermakna adik dan kakak yang keluar dari satu rahim 

ibu. kata ‘Gandong’ dalam tradisi Pela-Gandong berarti rahim. Bagi 

masyarakat Maluku, kaum perempuan, atau ibu, adalah pengikat 

hubungan persaudaraan. Meskipun berbeda agama mereka berasal dari 

satu rahim atau satu keturunan dan karena itu tidak diperbolehkan bertikai 

atau berperang dengan diikat oleh trandisi Pela-Gandong. Nilai pengikat 

semacam itu, dengan menempatkan kaum perempuan sebagai poros 

pengikat, dapat kita temukan di berbagai masyarakat. Perempuan dalam 

hal ini menduduki tempat khusus sebagai poros pengikat dan memiliki 

legitimasi moral secara khusus untuk melakukan perdamaian ketika 

konflik terjadi di masyarakat.  Perjanjian ini kemudian diangkat dalam 

sumpah yang tidak boleh dilanggar. Pada saat upacara sumpah 

berlangsung, campuran sopi (tuak) dan darah yang diambil dari tubuh 

masing-masing pemimpin negeri akan diminum oleh kedua pihak yang 

bersangkutan setelah senjata dan alat-alat tajam lain dicelupkan ke 

dalamnya. 



Bagi orang-orang yang melanggar segala ketentuan tersebut, 

konon katanya akan mendapatkan hukuman dari nenek moyang yang 

mengikrarkan pela-gandong. Sebagai contoh, seseorang ataupun 

keturunannya dapat jatuh sakit atau bahkan meninggal bila melanggar 

ketentuan itu. Jika ada yang melanggar pantangan untuk menikah, maka 

mereka akan ditangkap untuk kemudian disuruh berjalan mengelilingi 

negeri-negerinya dengan hanya berpakaian daun-daun kelapa, 

sedangkan seluruh penghuni negeri akan mencaci makinya (Bartels, 

1974: 109-118). Lewat pendekatan budaya inilah resiliensi sebagai 

kapasitas untuk secara efektif mampu di fungsikan oleh perempuan-

perempuan Ambon sebagai salah satu cara untuk menghadapi tekanan 

internal maupun eksternal yang terjadi akibat konflik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mempelajari dinamika 

resiliensi perempuan yang menjadi korban konflik Ambon. Menurut 

Poerwandari (1998:34), tujuan utama penelitian kualitatif adalah 

memperolehnya pemahaman menyeluruh dan utuh tentang fenomena 

yang diteliti. Sehingga peneliti menggunakan metode kualitatif. 

Bogdan dan Taylor, 1975 dalam Moleong, 2004:3) mendefinisikan 

metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat 

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistik (utuh). Individu atau organisasi dalam hal ini tidak boleh 

disolasikan ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu dipandang 

sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Definisi tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Krik dan 

Miller dalam Moleong, 2004: 3), bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri 

dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

dalam peristilahannya. 



Pendekatan kualitatif ini yang digunakan adalah metode studi 

kasus. Pemilihan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif ini 

didasarkan pada paparan (Punch, 1998 dalam Poerwandari, 2005:108) 

bahwa dengan pendekatan atau tipe penelitian studi kasus hendaknya 

diusahkan untuk mengkaji fenomena khusus yang hadir dalam suatu 

konteks yang terbatasi (bounded context) sehingga dengan pendekatan 

studi kasus membuat peneliti dapat memperoleh pemahaman utuh dan 

terintergrasi mengenai interrelasi sebagai fakta dan dimensi dari kasus 

khusus tersebut. 

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas 

mengenai dinamika resiliensi perempuan yang menjadi korban, 

digunakan tipe studi kasus yang akan melakukan kajian pada suatu kasus 

tertentu dengan tujuan untuk memahami isu dengan lebih baik, sekaligus 

berguna dalam mengembangkan dan memperhalus teori (Poerwandari, 

2005:109). 

B. Prosedur Penentuan Subjek 

Penelitian kualitatif memiliki pedoman tentang bagaimana memilih 

subjek atau sasaran penelitian yang tepat sesuai masalah penelitian, 

meski bukan dalam bentuk prosedur baku seperti yang terjadi pada 

penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif memiliki dasar filosofis yang 

berbeda, tidak menekankan upaya generalisasi (jumlah) melalui 

perolehan sampel acak, melainkan berupaya memahami sudut pandang 

dan konteks subjek penelitian secara mendalam. (Poerwandari, 2005: 93) 



Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 

sebanyak empat orang. Sampel tersebut tentu memiki karakteristik yang 

sesuai dengan fenomena yang hendak diteliti, yaitu dinamika resiliensi 

perempuan yang menjadi korban konflik Ambon. Sampel ditentukan 

secara berimbang dari dua komunitas yang berkonflik, dengan alasan 

supaya data yang diperoleh dapat seimbang dan tidak memihak pada 

satu komunitas saja. Empat orang tersebut terdiri dari dua perempuan 

korban konflik dari komunitas Islam dan dua perempuan korban konflik 

dari komunitas Kristen. 

  C. Teknik Pengumpulan Data 

     Menurut (Poerwandari, 2005 :108-109) tipe pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif sangat beragam, disesuaikan dengan 

permasalahan, tujuan serta sifat obyek yang diteliti. Tetapi metode dasar 

yang digunakan dalam melibatkan umumnya adalah observasi dan 

wawancara. Bahkan dikatakan metode ini akan menjadi kunci dalam 

suatu studi kasus.  

 Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dan 

tujuan penelitian, maka diperlukan serangkaian metode untuk 

mendapatkan data tersebut. Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini, peneliti mengunakan metode wawancara mendalam dan observasi 

terhadap subyek untuk menguak aspek-aspek yang ingin diteliti agar 

mendapatkan hasil yang maksimal.  

 



       1. Metode Wawancara 

Wawancara mendalam dilakukan terhadap para subjek dengan 

menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. 

Instrumen penelitian digunakan agar apa yang ditanyakan dalam 

wawancara tidak keluar dari tujuan penelitian. Instrumen ini diharapkan 

tidak bersifat kaku melainkan berjalan fleksibel, sehingga memungkinkan 

subjek bercerita lebih mendalam tentang pertanyaan yang diajukan. 

2. Metode Observasi 

Dalam tahap observasi hal-hal yang akan dilakukan yaitu observasi 

terhadap subyek pada saat wawancara berlangsung, terhadap perubahan 

sikap atau emosi/ekspresi subyek seperti munculnya rasa marah dengan 

intonasi suara yang tinggi, perubahan mimik wajah, perasaan sedih dan 

terharu yang muncul dengan menangis, tiba-tiba diam sejenak kemudian 

melanjutkan kembali cerita. Tatapan mata yang melihat pada orang 

sekitar, penuh semangat saat bercerita seakan baru saja mengalaminya. 

Adanya rasa takut atau tidak pada saat interview, sikap rileks dan santai 

saat bercerita serta melihat aktifitas keseharian subjek. 

3. Dokumentasi 

 Motode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

berupa arsip dan tulisan yang ada hubungannya dengan masalah 

penelitian. Data tersebut adalah data dari LSM maupun pemerintah atau 

instansi-instansi yang terkait dalam penelitian ini. Termasuk data-data 

visual berupa video dan dokumentasi foto. 



D. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang dibutuhkan diperoleh maka langkah selanjutnya 

yang dilakukan adalah menganalisa data tersebut. Analisis data menurut 

(Patton dalam Moleong, 2000: 103) adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori-kategori dan suatu 

uraian dasar. Sedangkan Moleong sendiri memberi batasan analisa data 

sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. 

Dalam penelitian ini, adapun hasil wawancara yang terekam dalam 

pita kaset kemudian dibuat transkripnya secara verbatim, membaca hasil 

verbatim beberapa kali untuk mendapatkan gambaran mengenai subyek 

dan untuk lebih mengenal subyek, memilih data-data yang relevan 

dengan topik pembahasan dalam penelitian, melakukan analisis dari hasil 

data-data yang relevan dengan topik bahasan, membuat bagan 

berdasarkan data-data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan dan 

saran berdasarkan hasil yang didapat. 

 E. Kredibilitas Penelitian 

Kredibilitas studi kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai 

maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses, 

kelompok sosial atau pola interaksi yang kompleks (Poerwandari, 

2005:181). Dalam penelitian kualitatif hal yang paling sering 

dipertanyakan adalah sejauh mana kredibilitas dari penelitian tersebut. 

Apakah telah memenuhi standar dari penelitian ilmiah atau belum yaitu 



konsep validitas, reliabilitas, dapat diuji dan diulangnya penelitian 

(replikasi), serta objektivitas (2005: 101).  

Hal penting lain yang dapat meningkatkan generabilitas dan 

kredibilitas penelitian kualitatif adalah melakukan triangulasi. Triangulasi 

mengacu kepada upaya mengambil sumber-sumber data yang berbeda, 

dengan cara berbeda untuk memperoleh kejelasan mengenai suatu hal 

tertentu. 

Dalam penelitian ini, penulis memakai triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan data mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif (Patton, 1987 dalam Moleong, 2005:331). Hal ini dapat 

dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang lain dengan apa yang 

dikatakan subjek secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 



Dalam hal ini, bukan kesamaan pandangan, pendapat atau 

pemikiran yang dicari, melainkan akan didapatnya alasan-alasan apabila 

terjadi suatu perbedaan. 

F. Tahapan Penelitian 

Pada tahapan persiapan dimulai dengan menyusun pedoman 

wawancara berdasarkan teori atau konsep yang terdapat pada tinjauan 

pustaka. Peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dapat peneliti 

gunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian. Setelah penyusunan selesai, peneliti 

menyerahkan pedoman tersebut kepada pembimbing untuk kemudian 

direvisi apabila pedoman yang ada belum menggali permasalahan secara 

utuh. 

Setelah pedoman wawancara dianggap telah cukup, peneliti 

menentukan subyek yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam 

penelitian ini. Pada tahap pelaksanaan penelitian yang harus dilakukan 

peneliti pertama kali adalah mengajukan permohonan kesediaan 

responden untuk diwawancarai. Sebelum proses pengumpulan data 

dilakukan kepada setiap calon subyek. Dilakukan prosedur sebagai 

berikut: 

a) Menemui calon subyek pada saat sebelum mengambil data penelitian. 

Kemudian memperkenalkan diri lalu menjelaskan mengenai penelitian 

yang akan dilakukan serta apa yang diharapkan dari calon subyek dan 

menanyakan kesediaan subyek untuk diwawancarai. 



b) Setelah calon subyek menyatakan kesediaannya untuk berperan serta 

dalam penelitian, peneliti membuat janji untuk melakukan wawancara 

pada pertemuan berikutnya. 

c) Sehari sebelum pertemuan direncanakan peneliti menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, alat perekam tape 

recorder serta alat tulis. 

d) Meminta izin untuk merekam pembicaraan selama berjalannya 

wawancara. 

e) Mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terima kasih, 

menanyakan kesediannya untuk dihubungi lebih lanjut apabila diperlukan. 

Tahap penulisan laporan diadakan setelah penelitian, peneliti akan 

melaporkan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Baik hasil 

wawancara, observasi, cacatan lapangan ataupun hasil dokumentasi 

yang didapatkan peneliti dilapangan. Adapun bentuk laporan yang 

diberikan sesuai dengan laporan penelitian kualitatif yang telah ditentukan 

oleh pihak universitas. 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

Dalam bab IV ini, disajikan data yang diperoleh dari hasil observasi 

dan wawancara. Data setiap kasus disajikan dalam bentuk deskripsi dari 

hasil observasi dan wawancara. Data yang hendak disajikan adalah data 

mentah yang langsung berasal dari subjek, namun mengingat kode etik 

dari perempuan korban konflik, maka tidak semua data mentah disajikan. 

Data tersebut antara lain menyangkut identitas subjek seperti alamat, 

pekerjaan yang sangat dijaga kerahasiaannya sehingga harus 

disamarkan. Dibawah ini merupakan jadwal observasi dan wawancara ke 

empat subjek 

 

A. Persiapan Penelitian 

Peneliti sebelum terjun ke lapangan untuk mengambil data, 

melakukan beberapa persiapan. Persiapan pertama yang dilakukan oleh 

peneliti adalah mengembangkan pedoman wawancara. Pedoman 

wawancara disusun untuk mengarahkan proses pengambilan data. 

Pedoman wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan untuk 

mengungkap proses terjadinya resiliensi pada perempuan korban konflik 

Ambon. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara 

semi terstruktur. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk 

menindaklanjuti isu-isu menarik dan penting yang muncul selama 

wawancara berlangsung. Penggunaan metode ini juga memungkinkan 



peneliti untuk mendapatkan informasi baru mengenai resiliensi 

perempuan korban konflik Ambon. 

Sebelum penelitian resmi dilakukan, terlebihi dahulu peneliti 

melakukan observasi dan wawancara awal (pra penelitian) di lapangan 

selama 4 bulan, yaitu selama bulan Desember 2012 – Maret 2013. 

Wawancara pra penelitian ini dilakukan terhadap 4 orang calon subjek. 

Keempat calon subjek diperoleh dari data-data lembaga pemerhati 

perempuan yang menangani masalah-masalah perempuan di Ambon. 

Wawancara awal dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai 

situasi dan keadaan sehari-hari calon subjek. Pada saat melakukan 

observasi pra penelitian, dilakukan juga pertemuan pertama dengan 

masing-masing subjek. 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan sejak awal bulan Desember 2013 – Februari 

2014. Pada awal penelitian, peneliti mendapat sedikit hambatan karena 

beberapa calon subjek ada yang disibukan dengan aktiftias-aktifitas 

mereka diluar kota sehingga waktu pertemuan menjadi tidak pasti dan 

harus menyepakati waktu pertemuan selanjutnya dengan calon subjek 

ketika calon subjek sudah kembali lagi ke Ambon setelah menyelesaikan 

pekerjaannya di luar kota. Permohonan kesediaan untuk menjadi calon 

subjek penelitian dilakukan peneliti secara langsung. Proses pengambilan 

data pada peneliti ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama dilakukan 

dengan menggunakan data dari beberapa lembaga pemerhati perempuan 

di Ambon dan tahap kedua dilakukan dengan adanya saran dari beberapa 



teman yang mengetahui adanya calon subjek yang dapat diwawancarai. 

Setelah mendapat data-data calon subjek, peneliti mencari alamat calon 

subjek serta mengidentifikasi calon subjek berdasarkan keperluan 

penelitian yang akan berlangsung. Peneliti tidak mendapat kesulitan yang 

berarti untuk mendapatkan kesediaan dan kepercayaan dari calon-calon 

subjek. Hal ini dikarenakan calon subjek beranggapan bahwa hasil 

penelitian peneliti ini sangat relefan dan dapat dipakai sebagai acuan 

akademis bagi perkembangan perempuan Ambon pasca konflik, 

khususnya dari sisi ilmu Psikologi. Adapun jadwal obseravsi dan 

wawancara dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 berikut ini. 

 

Tabel 1 

Jadwal observasi Pada Masing-Masing Subjek 

 Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 Subjek 4 

Observasi 1 28 Nov 2013 3 Des 2013 13 Des 2013 16 Des 2013 

Observasi 2 - 7 Jan 2014 - 9 Jan 2014 

Observasi 3 10 Jan 2014 - - - 

Observasi 4 - - 22 Jan 2014 - 

 

Tabel 2 

Jadwal Wawancara Pada Masing-Masing Subjek 

 Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 Subjek 4 

Wawancara 1 29 Nov 2013 4 Des 2013 14 Des 2013 17 Des 2013 

Wawancara 2 8 Des 2013 - 5 Jan 2014 - 

Wawancara 3 - - - - 

Wawancara 4 - 19 Jan 2014 - 30 Jan 2014 

 



C. Wawancara Mendalam 

Selama proses penelitian berlangsung semua subjek sangat 

terbuka dalam menceritakan pengalaman-pengalaman mereka yang 

dihadapi setelah kejadian konflik yang mereka rasakan. Wawancara 

dilaksanakan sesuai kesepakatan yang telah disetuji sebelumnya. Subjek 

I sampai subjek IV sepakat menjalani proses wawancara di rumah 

masing-masing subjek, walaupun kadang berpindah lokasi wawancara 

sesuai dengan kemauan subjek dan kenyamanan proses wawancara 

yang diinginkan subjek. Pada saat wawancara berlangsung, rata-rata 

subjek memberikan jawaban yang panjang. Untuk satu pertanyaan 

biasanya sudah banyak yang terungkap. Para subjek menjawab dan 

menjelaskan pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti dengan sangat 

jelas. Walaupun begitu peneliti tetap perlu menggali lebih dalam 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh subjek. Jumlah pertemuan 

wawancara tiap subjek berbeda-beda sesuai dengan waktu dan 

kesediaan subjek. Seluruh proses dalam wawancara direkam kedalam 

MP4 (music player four) yang telah dipersiapkan peneliti dan atas seijin 

subjek. Selama penelitian berlangsung semua subjek berekspresi sesuai 

dengan penjelasaan yang di ceritakan mereka. Ada yang bersedih, ada 

yang marah, ada juga yang bercanda. Hal ini membuat proses 

wawancara berlangsung sangat menarik dan sangat mendalam. 

 

 

 



D.  Deskripsi Subjek Penelitian 

 

Deskripsi Subjek I 

 

a. Data Diri Subjek I 
 

Nama   : H 

Usia   : 36 Tahun 

Agama  : Islam 

Status   : Menikah 

Suku   : Ambon 

Alamat  : Jln Batu Merah Dalam, No 03 Ambon 

Pendidikan terakhir  : Sarjana S2 

Pekerjaan  : Aktifis LSM Tifa Damai 

                      Tinggi badan  :  160 Cm 

Berat badan  :  48 Kg 

Warna kulit  :  Cokelat 

Keadaan rambut     : Subjek memakai jilbab 

 

b. Hasil Observasi 

Sesuai dengan kesepakatan awal antara subjek dan peneliti, maka 

peneliti dengan subjek melakukan pertemuan di kantor subjek. Subjek 

menerima peneliti dengan senang hati dan memberikan sambutan yang 

baik, walaupun subjek masih memiliki kesibukan pekerjaan subjek 

bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan pertemuan tersebut. 

Dengan sederhana serta bersikap ramah, subjek tidak membuat jarak 

dengan peneliti, suasana saat itu berlangsung sangat apa adanya. 

Melainkan sebaliknya peneliti terasa agak canggung dan masih 

mengamati kondisi subjek, namun peneliti berusaha menjalin hubungan 

yang lebih baik kepada subjek dengan tujuan agar terjalin suatu 



hubungan yang lebih akrab dan lebih dekat dengan subjek supaya 

merasa lebih nyaman, santai, dan tidak tegang saat wawancara 

berlangsung.  Pada waktu pertemuan tersebut kami hanya berbicara 

sekedarnya saja dan peneliti menerangkan maksud pertemuan antara 

peneliti dengan subjek. Selanjutnya peneliti membuat janji dengan subjek 

untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. 

Subjek adalah seorang perempuan dengan tinggi badan 160 cm 

dan berat badan 48 kg dengan postur tubuh agak langsing. Subjek 

memiliki warna kulit cokelat (sawo matang), subjek memakai jilbab 

berwarna hijau dan terlihat sangat elegan. Kantor subjek sederhana dan 

tidak begitu luas. Kantor subjek berada dekat pemukiman warga sehingga 

situasi daerah tersebut begitu ramai. Subjek bekerja di sebuah lembaga 

swadaya masyarakat yang menangani masalah-masalah sosial di 

Maluku. 

Pada pertemuan kedua peneliti bertemu dengan subjek di 

rumah. Subjek terlihat santai dan ramah menerima peniliti yang datang ke 

rumahnya. Peneliti juga menjelaskan maksud dari kedatangan peneliti 

yang kedua ini adalah untuk melakukan wawancara dan juga peneliti 

menjelaskan pada saat wawancara peneliti akan menggunakan alat 

perekam yang berupa tape recorder yang gunanya untuk merekam 

pertanyaan-pertanyaan dari peneliti dan jawaban-jawaban dari subjek.  

Hal ini dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam mencatat jawaban-

jawaban dari subjek dan subjek pun menyetujuinya. Disini juga peneliti 

mengatakan kepada subjek, agar pada saat proses wawancara 



berlangsung, subjek diberikan keleluasaan sehingga suasana tidak 

menjadi tegang dan kaku. 

Pertemuan ketiga peneliti dengan subjek sesuai kesepakatan, 

maka kami bertemu di sebuah coffee shop. Pertemuan ini membuat kami 

lebih akrab dan proses wawancara berlangsung sangat santai. Dalam 

pertemuan itu peneliti dan subjek hanya cerita-cerita biasa saja.  Subjek 

sangat banyak bercerita tentang dirinya juga pengalaman-

pengalamannya pada peneliti. 

c. Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan pada malam hari dirumah subjek tepatnya di 

ruang tamu. Rumah subjek sangat luas dengan kondisi rumah yang 

tertata rapih dan bersih. Setelah peneliti datang dan dipersilahkan masuk, 

peneliti tidak langsung melakukan wawancara karena subjek meminta 

untuk rileks sebentar dan peneliti diperkenalkan dengan keluarga subjek. 

Setelah beberapa saat, barulah wawancara dilakukan. 

Subjek adalah seorang perempuan yang sangat keibuan tetapi 

juga sangat pintar. Subjek merupakan seorang aktifis yang menangani 

persoalan-persoalan kekerasaan perempuan di Maluku. Awal subjek 

menjadi seorang aktifis perempuan karena pada saat konflik subjek 

merasa tergerak dan terpanggil untuk terlibat langsung dalam proses 

penanganan korban-korban konflik, terkhususnya para korban perempuan 

dan anak-anak. misalnya mencari bantuan-bantuan pakaian dan obat-

obat untuk para pengungsi, ada juga keterlibatan subjek dalam proses 

perdamaian dengan memfasilitasi perempuan-perempuan Muslim 



bertemu dengan perempuan-perempuan Kristen untuk berdiskusi dalam 

mencari solusi bagi penyelesaian konflik Ambon, karena menurut subjek 

konflik ini sangat tidak membawa untung apa-apa melainkan sangat 

menyengsarkan bagi warga Ambon, baik Muslim maupun Kristen. Subjek 

juga merupakan salah satu korban dari konfilk Ambon, rumah subjek 

menjadi korban amukan massa yang menyerang wilayah tempat tinggal 

subjek. Subjek dan keluarga harus rela hidup di tempat orangtua subjek.   

Didalam wawancara ini subjek menunjukkan sikap yang santai. 

Subjek menceritakan tentang pengalamannya menjadi korban dan 

menjadi agen perdamaian secara jujur, serius, dan subjek pun lebih 

terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Selama 

proses wawancara berlangsung, subjek cukup rileks dalam menjawab 

pertanyaan dari peneliti, subjek sesekali juga tampak serius dan sedih 

kalau harus mengingat kejadian-kejadian lamapu selama konflik. 

d. Analisa Kasus Subjek I (Tema-Tema Yang Ditemukan) 

Tema I : Kehidupan Sebelum Konflik 

Masyarakat Ambon pada umumnya adalah masyarakat yang 

sangat memegang teguh budaya-budaya lokal yang menjadi identitasnya. 

Setiap warga Ambon dituntut untuk menghormati dan melestarikan 

budaya yang menjadi warisan leluhurnya, sehingga hal ini membuat 

setiap individu mampu menghargai individu lainnya yang sama maupun 

yang berbeda.  

Hal inilah yang terjadi juga dalam kehidupan subjek sebelum 

terjadinya konflik. Subjek merupakan seorang Ambon yang sangat 



menjunjung nilai-nilai budaya yang menjadi turun temurun dan subjek 

juga adalah seorang Muslim taat yang mengimplementasikan iman yang 

dianutnya dalam kehidupan sehari-harinya, hal inilah yang membuat 

subjek mampu menerima perbedaan yang ada dalam kehidupan 

sosialnya. Menurut subjek, sebelum terjadinya konflik, lingkungan tempat 

tinggal subjek sangat majemuk karena disitu ada berbagai macam 

manusia yang memiliki keanekaragaman agama dan budaya, namun 

dapat menyatu dan tidak terjadi gesekan-gesekan yang membuat 

kehidupan warga menjadi terganggu. Tempat tinggal subjek yang 

bernama Batu Merah merupakan lingkungan yang sangat padat, yang 

mayoritas warganya beragama Muslim. Walaupun mayoritas Muslim 

namun di lingkungan tersebut juga ada warga yang beragama Kristen, 

bahkan tempat ibadah masjid dan gereja sangat berdekatan. Hal inilah 

yang mebuat kehidupan masyarakat di lingkungan tersebut sangat damai 

dan harmonis.  

Secara pribadi subjek mengalami hal itu, tetangga dekat subjek 

adalah seorang Kristen. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sangat 

dekat dan sudah menganggap seperti keluarga sendiri. Misalnya ketika 

subjek sedang merayakan hari-hari spesial seperti ulang tahun, maka 

subjek sering meminta tolong tetangganya yang beragama Kristen untuk 

memasak makanan yang menjadi favorit subjek dan keluarga. Subjek 

tidak pernah menganggap agama tetangganya itu sebagai sebuah hal 

yang harus diperdebatkan dalam hal-hal doktrin ajaran imannya. Bahkan 

ketika konflik terjadi, subjek dan tetangganya itu masih menjaga 



komunikasi satu dengan lainnya, walaupun harus terpisah oleh kenyataan 

konflik agama yang tidak pernah mereka duga sebelumnya.   

Tema 2 : Awal Mula Menjadi Korban Konflik 

Konflik Ambon terjadi bertepatan dengan hari raya Idul Fitri yang 

sedang dirayakan oleh umat Muslim. Pada saat konflik, subjek sedang 

berada di rumah bersama keluarga yang sedang bersilaturahmi 

merayakan lebaran. Subjek mendengarkan kabar kalau telah terjadi 

pertikaian antar dua kelompok pemuda yang daerahnya bersebelahan. 

Mendengar kabar tersebut subjek tidak terlalu mempedulikan karena 

subjek menganggap bahwa pertikaian itu memang sering terjadi dan pasti 

akan kembali tenang. Namun eskalasi konflik menjadi besar karena ada 

sekelompok orang yang mengkaitkannya dengan isu-isu agama. Karena 

memang secara kebetulan kedua kelompok pemuda yang bertikai adalah 

daerah Muslim (Batu Merah) dan Kristen (Mardika). Eskalasi konflik 

membesar karena kedua kelompok telah saling membakar rumah tinggal 

penduduk yang berbatasan langsung dengan tempat kejadian. Tempat 

tinggal subjek berbatasan langsung dengan tempat kejadian tersebut. 

Melihat hal itu subjek berinisiatif untuk mengamankan kelurganya di 

tempat saudara yang rumahnya agak jauh dari tempat konflik terjadi. 

Pada saat itu subjek merasa panik dan bingung karena merasa terancam 

dengan kondisi saat itu. 

Tema 3: Kehilangan Harta Benda 

Kondisi yang semakin parah membuat subjek dan keluarga harus 

meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ke tempat yang 



dianggap aman. Hampir seminggu konflik terjadi, subjek mendengarkan 

kabar kalau rumah subjek terbakar. Mendengarkan kabar tersebut subjek 

beserta keluarga sangat sedih dan marah. Subjek menganggap hal ini 

kenapa harus terjadi sehingga subjek merasa sakit hati kepada pelaku 

yang membakar rumahnya. Menurut subjek, dia dan keluarganya telah 

mengorbankan banyak hal untuk membangun rumah tempat tinggalnya 

tetapi dalam sekejap dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung 

jawab.  

“Jujur sa, pada saat itu beta paling emosi, kanapa sampe 
dong bakar beta pung rumah. Beta deng beta laki kerja siang 
malam for bangun rumah tapi dong datang bakar akang kayak 
dong seng rasa bersalah”. 

Subjek harus merelakan semua harta bendanya dibakar tanpa ada 

yang tersisa, kecuali surat-surat penting dan beberapa pakaian yang 

sempat diselamatkan.  

Tema 4: Merasa Takut dan Cemas Dengan Lingkungan Sekitarnya 

Menjadi korban konflik merupakan suatu hal yang tidak diduga dan 

tidak diinginkan oleh siapa pun. Perempuan yang menjadi korban konflik 

biasanya merasa takut dan cemas dalam melakukan segala aktifitasnya. 

Begitu pula yang dialami oleh subjek. Dampak konflik yang dialami oleh 

subjek adalah rasa takut dan cemas. Subjek mengalami ketakutan karena 

beranggapan bahwa sewaktu-waktu dia dan keluarganya menjadi korban 

nyawa. Karena pada saat konflik banyak penembak-penembak gelap 

yang sewaktu-waktu dapat mengancam keberadaan warga. Subjek tidak 

berani keluar rumah sendirian, subjek hanya berani kalau ada yang 

menemani itupun tidak berlama-lama. Ketakutan lainnya adalah subjek 



takut dan cemas dengan kondisi ketersediaan bahan makanan yang 

semakin menipis karena pada saat konflik tidak ada pasar ataupun toko 

yang menjual bahan makanan. Subjek beserta keluarga harus berhemat 

dan bersedia makan apa saja yang bisa dimakan. Sambil menunggu 

bantuan makanan dari sumber-sumber yang ingin membantu. 

Tema 5: Mulai Bangkit Dan Optimis 

Banyak ide yang muncul ketika melihat dampak dari konflik. 

Menurut subjek, konflik ini tidak ada manfaatnya sama sekali, yang ada 

hanyalah semua orang Ambon menjadi korban. Ketika itu melalui 

organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) dibentuk kelas belajar alternatif, 

baik di emperan toko maupun teras rumah masyarakat. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan hak pendidikan kepada anak-anak dan mencegah 

anak untuk tidak terlibat dalam konflik secara langsung. Selain itu, subjek 

bersama dengan perempuan lainnya menyediakan kebutuhan dasar 

dengan pertimbangan bahwa, ada barang yang tersedia di komunitas 

Muslim dan tidak ditemukan pada komunitas Kristen, begitu sebaliknya 

dan diadakan barter agar kebutuhan tersebut bisa terpenuhi sehingga 

membangun saling ketergantungan satu sama lain. Misalnya obat-obatan 

di komunitas Muslim sangat kurang dan dibangun jaringan dengan ibu-ibu 

pada komunitas Kristen untuk menyediakan kebutuhan. Sedangkan di 

komunitas Kristen kebutuhan susu bayi tidak terpenuhi karena tidak 

tersedia dan diadakan barter antara kedua bahan kebutuhan tersebut. 

Secara perlahan namun pasti, terjadi saling memenuhi kebutuhan yang 

lainnya. Disinilah awal proses bangkit dari keterpurukan dan menjadi 

seorang yang mendorong terciptanya perdamaian antara kedua pihak 



yang berkonflik. Banyak tantangan yang harus subjek hadapi ketika 

mengambil keputusan menjadi mediator konflik terkhususnya dalam 

lingkup pertemuan dengan perempuan-perempuan yang memiliki visi yang 

sama dengan subjek. Subjek harus menghadapi cemohan dan 

penghinaan serta kecurigaan kalau apa yang dibuat subjek adalah bentuk 

provokator yang ingin merugikan pihak Muslim. Namun dengan tekat yang 

kuat dan karena terdorong rasa ingin damai, maka subjek terus 

melakukan kegiatan subjek dengan segala kondisi dan resiko yang 

sewaktu-waktu dapat merugikan dan mengancam diri dan keluarga 

subjek. 

Tema 6: Mengambil Hikmah 

Saat ini subjek mampu berfikir dan melihat secara positif, bahwa 

apa yang dialami dalam hidupnya bukanlah hal semata yang harus negatif 

dan terus diratapi. Subjek merasa bersyukur, karena masih dapat hidup 

dan tidak ada satu anggota keluarga yang menjadi korban nyawa. Subjek 

mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa hidupnya, karena subjek 

percaya disetiap kejadian pasti ada hikmah dibaliknya. Walaupun terasa 

sangat sulit subjek tetap berusaha. Menurut subjek, dia semakin dekat 

dan berserah kepada Allah. Dalam proses itulah subjek banyak 

menemukan kemudahan-kemudahan dalam melakukan kegiatannya.  

Tema 7: Strategi Koping 

Subjek menjadikan keluarga sebagai alasan untuk bangkit dan 

tetap bertahan menjadi manusia yang lebih percaya diri. Subjek tidak ingin 

larut dalam keterpurukan akibat menyesali rumahnya yang terbakar. 



Subjek mendapat dukungan dari keluarganya. Subjek juga mendapat 

dukungan dari pihak-pihak ketiga seperti ulama-ulama dan pemerintah 

daerah yang membuat subjek lebih percaya diri dan bersemangat. 

Deskripsi Subjek II 

a. Data Diri Subjek 2 

Nama        : O 

Usia      : 50 Tahun 

Agama      : Kristen 

Status      : Menikah 

Suku       : Ambon 

Alamat      : Jl. Kayu Tiga No 52 Ambon 

Pendidikan Terakhir  : Sarjana S1 

Pekerjaan      : Aktifis perempuan 

Tinggi badan   : 165 Cm 

Berat badan   : 60 Kg 

Warna kulit   : Cokelat 

Keadaan rambut      : Ikal panjang 

 

b. Hasil Observasi 

Pertemuan awal peneliti dengan subjek berlangsung di rumah 

subjek. Karena subjek dan peneliti sebelumnya sudah saling kenal, maka 

hubungan kami sangatlah apa adanya. Walaupun hubungan subjek dan 

peneliti sudah saling kenal namun, peneliti berusaha menjalin hubungan 

yang lebih baik kepada subjek peneliti dengan tujuan agar terjalin suatu 

hubungan yang lebih akrab dan lebih dekat dengan subjek supaya 

merasa lebih nyaman, santai, dan tidak tegang saat wawancara 

berlangsung. Pada waktu pertemuan tersebut kami hanya berbicara 



sekedarnya saja dan peneliti menerangkan maksud pertemuan antara 

peneliti dengan subjek. Selanjutnya peneliti membuat janji dengan subjek 

untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. 

Subjek adalah seorang perempuan dengan tinggi badan 167 cm 

dan berat badan 60 kg dengan postur tubuh agak gemuk. Subjek memiliki 

warna kulit sawo matang, rambut panjang dan sering diikat. Saat ini usia 

subjek berusia 50 tahun subjek asli orang Ambon. Subjek adalah seorang 

ibu rumah tangga yang memiliki dua orang anak. Saat ini rumah subjek 

adalah wilayah baru yang direlokasi oleh pemerintah terhadap korban 

kerusuhan yang tidak ingin kembali ke tempat tinggal semula sebelum 

konflik terjadi. Suami subjek seorang pegawai negeri dan subjek 

merupakan seorang aktifis perempuan yang memediasi hak-hak 

perempuan korban konflik Ambon dengan pemerintah.   

  Selain sebagai aktifis perempuan subjek juga merupakan seorang 

aktifis gereja (Presbiter) di jemaat subjek melayani. Subjek dikenal oleh 

lingkungan sekitar tempat tinggal sebagai seorang yang baik dan tegas. 

Subjek selalu aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan 

selalu dipercaya sebagai pemimpin. Walaupun sebagai perempuan 

subjek sangat berwibawa dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan 

kepadanya dengan sangat baik.  

Pada pertemuan kedua kami bertemu di gereja tempat subjek 

sedang pelayanan ibadah. Peneliti harus menunggu subjek selesai 

pelayanan di kegiatan ibadah tersebut. Selesai ibadah subjek terlihat lebih 

santai dan sangat akrab. Subjek menerima peneliti dengan hal-hal 



bercanda sehingga pertemuan kedua dirasakan peneiliti sangatlah 

nyaman. Peneliti juga menjelaskan maksud dari kedatangan peneliti yang 

kedua ini adalah untuk mengamati kegiatan subjek 

Pada pertemuan selanjutnya dilakukan di rumah subjek. 

melakukan wawancara dan juga peneliti menjelaskan pada saat 

wawancara peneliti akan menggunakan alat perekam yang berupa tape 

recorder yang gunanya untuk merekam pertanyaan-pertanyaan dari 

peneliti dan jawaban-jawaban dari subjek. Hal ini dilakukan karena 

keterbatasan peneliti dalam mencatat jawaban-jawaban dari subjek dan 

subjek pun menyetujuinya. Subjek menerima peneliti dengan penuh 

persahabatan dan sedikit lebih acuh tak acuh dalam berbicara karena 

subjek sudah merasa lebih santai.  

c. Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan pada malam hari di rumah subjek tepatnya 

di teras rumah subjek. Rumah subjek terlihat nyaman karena ada taman 

di depan rumah yang penuh dengan tanaman-tanaman hias, karena 

subjek memiliki hobi merawat bunga. Setelah peneliti datang dan 

dipersilahkan masuk, peneliti tidak langsung melakukan wawancara 

karena subjek meminta untuk rileks sebentar setelah seharian 

beraktivitas. Setelah beberapa saat, barulah wawancara dilakukan. 

Subjek adalah seorang aktifis perempuan yang menjadi korban 

langsung dari konflik. Suami subjek adalah pegawai negeri yang sangat 

mendukung setiap aktifitas subjek. Walaupun subjek harus 

mengkesampikan urusan-urusan rumah tangga. 



 Didalam wawancara ini subjek menunjukkan sikap yang santai. 

Subjek menceritakan tentang pengalaman dirinya dengan jujur, serius, 

dan subjek pun lebih terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dari peneliti. Selama proses wawancara berlangsung, subjek cukup rileks 

dalam menjawab pertanyaan dari peneliti, subjek dan peneiliti sesekali 

mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh subjek. 

d. Analisa Kasus Subjek (Tema-Tema Yang Ditemukan) 

Tema 1: Kehidupan Sebelum Konflik 

Pasca konflik Ambon, hampir semua elemen masyarakat 

mengintrospeksi dirinya masing-masing tentang dampak konflik yang 

merugikan kehidupan sosial masyarakat Ambon. Hampir semua 

bersepakat bahwa konflik Ambon sangatlah merugikan dan membawa 

kesengsaraan serta merusak sendi-sendi budaya dan agama orang 

Ambon. Menurut subjek, dia sangat menyayangkan konflik yang terjadi 

yang mengakibatkan kehidupan orang basudara menjadi rusak dan saling 

mencurigai satu dengan lainnya. 

 Sebelum konflik terjadi, subjek merasakan betul suasana ikatan 

persaudaraan yang sangat kuat diantara masyarakat Ambon. Kehidupan 

itu tercermin dari masyarakat Ambon yang tidak melihat perbedaan 

agama sebagai sebuah ancaman. Karena masyarakat ambon didik oleh 

warisan budaya lokal untuk tidak melihat agama sebagai sebuah hal yang 

dapat memisahkan kehidupan orang basudara yang sudah menjadi ikatan 

turun temurun (Pela Gandong). Jauh sebelum agama masuk, ikatan hidup 

persaudaran ini telah ada dan menjadi landasan hidup orang Ambon.  



Menurut subjek, ia sangat menjaga hubungan baik dengan 

saudaranya yang berlainan agama namun memiliki ikatan darah secara 

adat istiadat yang dipegang turun temurun. Ikatan persaudaran itu sering 

diwujudkan melalui hubungan saling membantu satu dengan lainnya, 

kalau diantara saudara ada yang mengalami kesusahan harusalah wajib 

untuk membantu. Misalnya pada saat subjek memberikan pertolongan 

ketika saudaranya itu mengalami kesulitan ekonomi ataupun sebaliknya 

subjek sering mendapat bantuan dari saudaranya itu ketika saudaranya 

memiliki sesuatu barang yang berlebihan sehingga ia berbagi dengan 

subjek. Kondisi persaudaraan inilah yang hilang ketika kerusuhan Ambon 

terjadi, kerusuhan yang membuat hubungan pela gandong menjadi 

renggang bahkan saling curiga dan tidak percaya lagi satu dengan 

lainnya.  

Namun, subjek bersyukur bahwa hal itu tidak berlangsung lama 

seiring konflik Ambon berakhir. Hubungan itu kembali membaik dan tidak 

saling mencurigai lagi, lebih dari itu subjek menganggap bahwa dengan 

adanya konflik hubungan itu lebih erat dibandingkan sebelum konflik. 

Karena satu dengan lainnya telah mengintrospeksi dirinya masing-masing 

dan menjadi keyakinan kuat bahwa janganlah lagi hubungan persaudaran 

ini dipisahkan oleh apapun karena “katong ini orang basudara” (kita ini 

bersaudara) 

Tema 2: Awal Menjadi Korban Konflik 

Sekitar jam satu siang subjek sedang berangkat menuju rumah 

kerabat untuk mengantarkan kue pesanan yang dipesan oleh salah satu 

kerabat. Ketika baru saja tiba di rumah kerabat, subjek mendengarkan 



kabar kalau terjadi pertikaian antara kelompok pemuda Batu Merah dan 

kelompok pemuda Mardika. Subjek yang sedang tidak berada di rumah 

awalnya merasa biasa-biasa saja mendengarkan berita tersebut karena 

memang sering terjadi pertikaian antar kedua pemuda wilayah tersebut. 

namun subjek mulai gelisah ketika suami subjek mengabarkan lewat 

telepon kalau rumah subjek dilempar oleh kelompok pemuda kampung 

sebelah. Spontan saja subjek bergegas untuk segera kembali ke rumah 

untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Belum sampai di rumah, subjek di 

perhadapkan dengan konsentrasi massa yang sangat banyak di depan 

rumah subjek. Rumah subjek merupakan salah satu rumah yang 

berbatasan langsung dengan tempat kejadian dan menjadi korban 

pelemparan dan amukan kelompok massa kampung sebelah. Subjek 

merasa panik dan berusaha untuk menemui suami dan anak-anaknya. 

Subjek lalu mendapat berita kalau keluarga subjek sudah mengungsi di 

tempat saudara mereka. Subjek menuju ke tempat saudara subjek untuk 

mencari keluarga subjek dan disana subjek bertemu dengan suami dan 

anak-anak.  

Subjek dan keluarga mendapat informasi kalau eskalasi pertikaian 

bukan lagi antar dua pemuda tetapi sudah meningkat menjadi pertikaian 

antar agama. Sampai pada tanggal 21 januari 1999, subjek mendapat 

berita kalau wilayah tempat tinggal subjek diserang dan dibakar habis. 

Salah satunya rumah subjek yang menjadi korban penyerangan. 

Mendengar berita tersebut subjek spontan menangis dan sedih karena 

subjek berpikir harus tinggal dimana dan harta benda yang hampir semua 



musnah. Subjek merupakan salah satu korban yang paling awal dari 

konflik ambon. 

Tema 3: Kehilangan Harta Benda 

Karena hampir semua wilayah tempat tinggal subjek yang habis 

dibakar, maka semua penduduk wilayah tersebut harus tinggal di tempat 

pengungsian. Sekitar 177 kepala keluarga harus tinggal sementara di 

stadion olahraga karang panjang. Tidak terkecuali Subjek beserta 

keluarga yang harus menerima kenyataan untuk tinggal di tempat 

pengungsiaan, karena sudah tidak ada lagi harta benda yang tersisa yang 

bisa diselamatkan. Subjek sangat sedih dan merasa tidak nyaman harus 

berada di pengungsiaan, subjek beranggapan bahwa kenapa ini harus 

terjadi bagi keluarga dan tempat tinggalnya. Awal berada di tempat 

pengungsiaan subjek banyak diam dan tidak banyak beraktifitas. Sekali-

kali subjek marah dan punya niat untuk membalas. Namun seiring waktu 

subjek mulai memahami dan mau untuk melakukan aktifitas-aktifitas di 

lingkungan tempat pengungsiaan. 

Tema 4: Mulai Bangkit Dan Optimis 

Melihat keadaan pengungsi yang sangat memprihatinkan karena 

seakan-akan tidak dipedulikan oleh pemerintah. Subjek mulai 

berkoordinasi dengan sesama pengungsi lainnya, mencari solusi untuk 

dapat menunjang kehidupan warga di tempat pengungsiaan. Subjek 

berinisiatif menemui walikota dan jajaran untuk meminta bantuan 

makanan, obat-obatan, dan pakaian yang layak bagi para pengungsi. 

Karena subjek melihat kondisi tempat pengungsiaan dan kondisi 

perempuan serta anak-anak yang sangat jauh dari layak. Gerakan subjek 



ini mendapat dukungan dari sesama pengungsi, mereka semua 

melakukan demonstarsi di depan kantor walikota Ambon sebagai gerakan 

ketidakpuasaan atas apa yang terjadi bagi kehidupan mereka sebagai 

pengungsi. 

 

Tema 5: Dukungan Dari Berbagai Pihak 

Dalam kegiatan sosial subjek mendapat dukungan yang sangat 

besar dari keluarga maupun dari lingkungan sekitarnya bahkan dari para 

tokoh agama. Dari pihak keluarga dukungan sangat besar baik dari anak 

maupun dari suami karena mereka sangat paham akan kegiatan yang 

dilakukan oleh subjek dan telah berproses secara bersama selama 14 

tahun. Menurut subjek perempuan yang sudah berumah tangga dan 

memiliki aktifitas di luar rumah yang sangat padat harus mampu mengatur 

waktu. Menurutnya semua yang dijalankan membutuhkan startegi dan 

kecerdasaan dari pihak perempuan. Suami dan anak-anak tidak hanya 

membutuhkan perhatian tetapi juga dukungan berupa diskusi-diskusi 

menyangkut kehidupan sehari-hari sehingga tidak membuat kecurigaan 

dan konflik.  

Selain dukungan yang sangat besar dari keluarga, subjek juga di 

dukung oleh lingkungan sekitar. Pada saat terjadi sweeping senjata tajam 

dan senjata rakitan oleh pihak militer. Banyak ibu dan anak-anak disuruh 

merangkak untuk menunjukan keberadaan benda tersebut. Dukungan 

sangat besar yang didapatakan subjek di lingkungan sekitar karena pada 

waktu itu tidak banyak perempuan yang berani melakukan negosiasi 

terhadap intimidasi militer terhadap ibu- ibu dan anak-anak. Serta berani 



pertanyakan prosedur sweeping senjata tajam dan senjata rakitan yang 

sebenarnya, sejak peristiwa itu militer menjadi santun dan melakukan 

sweeping senjata tajam dan senjata rakitan yang dimiliki warga 

masyarakat. 

Tema 6: Mengambil Hikmah  

Kejadian yang dialami subjek merupakan kejadian yang sangat 

terberat dalam perjalanan kehidupan. Namun menurut subjek dia dan 

keluarga tidak mau terlalu lama larut dalam keterpurukan. Subjek harus 

bisa menjadi penyemangat bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan.  

Tema 7: Strategi Koping 

Hal berikutnya yang dilakukan subjek untuk mengatasi tekanan 

hidup dalam dirinya adalah dengan melakukan strategi koping dari 

permasalahan yang dihadapi subjek pada saat di tempat pengungsiaan. 

Subjek mendekatkan diri dengan Tuhan dan berusaha untuk memaafkan 

pelaku-pelaku yang telah membakar rumah dan harta bendanya. Subjek 

sering mengajak semua pengungsi untuk beribadah dan rajin ke gereja. 

Subjek juga memberi diri untuk ada dalam pelayanan-pelayanan di 

gereja. Subjek selalu bersyukur untuk setiap kehidupan yang boleh dia 

dan keluarganya alami. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan 

sampai detik ini.  

 

 

 

 

 



Deskripsi Subjek III 
 

a. Data Diri Subjek 3 
 

 Nama     : J 

 Usia    : 37 Tahun  

 Agama   : Islam 

 Status    : Menikah  

  Suku    : Ambon 

 Alamat : Jl. Waihaong, No 125 Ambon 

 Pendidikan Terakhir : SMP 

 Pekerjaan    : Pedagang ikan 

 Tinggi Badan   : 157 Cm 

 Berat badan   : 48 Kg 

 Warna kulit   : Hitam 

 Keadaan rambut :  Subjek memakai jilbab 

 

b. Hasil Observasi 

Awal peneliti dengan subjek bertemu, berlangsung di pasar yang 

adalah tempat kerja subjek sehari-hari. Pertemuan ini atas inisiatif salah 

seorang teman yang memperkenalkan subjek dengan peneliti, subjek 

merupakan salah satu anggota di yayasan tempat teman peneliti bekerja, 

yayasan ini sebagai wadah pendampingan perempuan-perempuan 

korban konflik. Peneliti diperkenalkan dengan subjek sebagai salah 

seorang perempuan korban konflik Ambon yang pada saat ini telah 

mengalami banyak kemajuan dalam proses penyembuhan psikis dan 

pelatihan-pelatihan ketrampilan. Pada pertemuan itu subjek sangat kaget 

ketika peneliti memintanya untuk menjadi salah seorang subjek penelitian, 

awalnya subjek merasa canggung dan agak sedikit menolak, tetapi ketika 



dijelaskan oleh peneliti maka subjek bersedia diwawancara untuk 

menceritakan pengalaman subjek selama menjadi korban konflik. 

Kesediaan subjek inilah yang memotivasi peneliti untuk mencari informasi 

dari subjek sebanyak-banyak mungkin.  

Pada pertemuan itu subjek dan peneliti lebih banyak bercerita 

tentang latar belakang kami masing-masing. Kami hanya berbicara 

sekedarnya saja dan peneliti menjelaskan maksud pertemuan tersebut. 

selanjutnya peneliti membuat janji dengan subjek untuk pertemuan-

pertemuan selanjutnya. Dalam pertemuan itu, peneliti berusaha menjalin 

hubungan yang lebih baik kepada subjek dengan tujuan agar terjalin 

suatu hubungan yang lebih akrab dan lebih dekat dengan subjek supaya 

merasa lebih nyaman, santai, dan tidak tegang saat nanti wawancara 

berlangsung. Pertemuan selanjutnya disepakati untuk bertemu di rumah 

subjek di daerah Waihaong. 

Subjek adalah seorang perempuan Muslim dengan tinggi badan 

157 cm dan berat badan 48 kg dengan postur tubuh agak langsing. 

Subjek memiliki warna kulit hitam. Sebagai seorang perempuan Muslim 

yang taat subjek memakai jilbab dalam aktifitasnya sehari-hari. Tempat 

berjualan subjek sangat sederhana yang berada di pasar ikan Mardika. 

Subjek membantu suaminya berjualan ikan sedangkan suaminya bekerja 

sampingan dengan mengemudi becak. Pada saat itu pasar sangat ramai, 

namun menurut subjek ikan dagangannya belum terjual habis, jika 

dagangannya belum habis subjek sering membawa pulang untuk 

menjualnya pada besok hari lagi. Kondisi subjek yang sangat terbatas 

dan karena desakan kebutuhan sehari-hari membuat subjek selalu 



bekerja dengan giat dan penuh semangat. Subjek memiliki seorang anak 

perempuan yang berumur 15 Tahun dan sekarang duduk di bangku SMU 

kelas 1. Subjek dan suaminya selalu berjuang supaya anaknya bisa 

bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik, tidak seperti subjek 

dan suami yang hanya tamatan SMP. 

Pada pertemuan kedua peneliti bertemu dengan subjek di 

rumah. Subjek terlihat santai dan ramah menerima peniliti yang datang ke 

rumahnya. Peneliti juga menjelaskan maksud dari kedatangan peneliti 

yang kedua ini adalah untuk melakukan wawancara dan juga peneliti 

menjelaskan pada saat wawancara peneliti akan menggunakan alat 

perekam yang berupa tape recorder yang gunanya untuk merekam 

pertanyaan-pertanyaan dari peneliti dan jawaban-jawaban dari subjek.  

Hal ini dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam mencatat jawaban-

jawaban dari subjek dan subjek pun menyetujuinya. Disini juga peneliti 

mengatakan kepada subjek, agar pada saat proses wawancara 

berlangsung, subjek diberikan keleluasaan sehingga suasana tidak 

menjadi tegang dan kaku. 

c. Hasil Wawancara 

Sesuai kesepakatan yang telah disepakati maka proses 

wawancara dilakaukan ketika subjek selesai melakukan semua aktifitas. 

Proses wawancara dilakukan pada malam hari dirumah subjek tepatnya 

di ruang tamu. Rumah subjek sangat sederhana, rumah subjek 

merupakan rumah kontrakan yang setiap tahunnya terus diperpanjang. 

Subjek belum bisa merenovasi rumahnya yang menjadi korban konflik, 

karena terbentur dengan biaya. Walaupun kondisi rumah kontrakan yang 



sangat kecil dan lingkungan tempat tinggal yang sangat ramai, namun 

kondisi rumahnya sangat tertata rapih dan bersih. Setelah peneliti datang 

dan dipersilahkan masuk, peneliti tidak langsung melakukan wawancara 

karena subjek meminta untuk rileks sebentar dan peneliti diperkenalkan 

dengan keluarga subjek. Setelah beberapa saat, barulah wawancara 

dilakukan. 

Didalam wawancara ini subjek menunjukkan sikap yang santai. 

Subjek menceritakan tentang pengalamannya menjadi korban dan 

menjadi agen perdamaian secara jujur, serius, dan subjek pun lebih 

terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Selama 

proses wawancara berlangsung, subjek cukup rileks dalam menjawab 

pertanyaan dari peneliti, subjek sesekali juga tampak serius dan sedih 

kalau harus mengingat kejadian-kejadian lampau selama konflik. 

d. Analisa Kasus Subjek (Tema-Tema Yang Ditemukan) 

1. Kehidupan Sebelum Konflik 

Kehidupan subjek sebelum terjadinya konflik dari segala aspek 

bisa dikatakan semuanya berlangsung aman dan damai. Tempat tinggal 

awal subjek sebelum menjadi pengungsi, merupakan sebuah desa yang 

mayoritasnya beragama Muslim namun memiliki desa tetangga yang 

beragama Kristen. Dalam kehidupan sosial antara desa yang satu dengan 

desa lain berlangsung sangat baik. Diantara desa Muslim dan Kristen 

sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mendukung 

kehidupan sosial keagamaan mereka, misalnya ketika desa Kristen ingin 

membersihkan Gereja maka warga desa Muslim akan datang untuk 

membantu bersama-sama untuk membersihkan gereja tersebut, 



sebaliknya demikian juga dengan desa Kristen yang membantu warga 

desa Muslim ketika sedang membersihkan Masjidnya. Hubungan 

kekerabatan ini sudah berlangsung jauh dan menjadi warisan leluhur 

yang wajib dilaksanakan bagi setiap warga desa. Hal ini memberikan 

dampak postif bagi setiap individu masing-masing desa. Setiap warga 

secara langsung dan tidak langsung sering memberikan bantuan bagi 

warga yang meminta pertolongan atau bantuan. Misalnya ketika ada 

warga Muslim yang sedang panen hasil kebun akan dibagikan bagi 

tetangga desa Kristen, begitupun dengan warga Kristen yang mendapat 

berkat panen hasil kebun akan memberikan sebagian bagi warga Muslim 

tanpa meminta bantuan, semua ini atas inisiatif masing-masing warga. 

Namun semua hubungan interaksi sosial ini menjadi rusak ketika 

konflik terjadi. Masing-masing warga desa saling menyerang dan 

membunuh. Mereka seakan lupa dengan hubungan-hubungan yang baik 

yang pernah terjalin di antara mereka. Semua ini karena fanatisme agama 

yang berlebihan sehingga merusak sosial budaya masyarakat. 

2. Awal Mula Menjadi Korban  

Subjek dengan pakian jilbabnya dikenal sebagai seorang 

perempuan muslim yang taat dan rajin beribadah. Namun pada saat 

kerusuhan, ia harus menghadapi kenyataan yang tidak ia pernah 

bayangkan sebelumnya. Subjek yang kini berperawakan kurus itu telah 

menikah dengan seorang laki-laki yang sama religiusnya dan sangat 

menyayanginya. Dari pernikahan mereka subjek memiliki seorang anak 

perempuan. Melahirkan anaknya bukan tanpa perjuangan, karena 



prosesnya terjadi di tengah kondisi kerusuhan yang sedang berjalan 

genting. 

Pada awalnya kerusuhan terjadi dan merambah sampai ke 

kediaman subjek, beberapa orang yang tak ia kenal menyerang dan 

memasuki rumahnya. Suaminya pada waktu itu sedang tidak berada di 

rumah. Dalam kondisi hamil besar, subjek menyelamatkan diri, berlari ke 

luar rumahnya. Dalam perasaan yang penuh ketakutan itu, rumahnya 

mulai terbakar, dan subjek semakin ketakutan, tanpa berpikir panjang ia 

berlari melewati gunung-gunung, tumbuhan dan tanaman liar, serta 

bebatuan besar yang terserak di tanah untuk mencari tempat 

perlindungan. Karena tergesah-gesah, subjek tersandung dan jatuh. 

Tepat diatas bebatuan tajam itu payudara subjek terbentur keras. 

Pakaiannya sudah compang camping, bahkan ia harus bermalam di 

tengah hutan beberapa hari. 

Pada saat berlari tak tentu arah dalam kondisi hamil besar dan 

payudaranya membengkak karena terbentur batu, subjek merasakan 

kesakitan pada rahim dan payudaranya. Namun sebagaimana yang 

diceritakannya, ia sangat bersyukur kepada Allah karena diberikan 

kekuatan untuk bertahan  sampai ke tempat pengungsian, dan pada saat 

itu ia sudah tidak mengingat apa-apa lagi. 

Ketika sadar subjek melihat suaminya sudah berada di 

pengungsian. Ia terkejut ketika suaminya bercerita bahwa bayinya sudah 

keluar dari rahimnya sejak dua jam yang lalu, tergeletak dalam kondisi 

yang memprihatinkan. Untunglah bantuan datang berupa perahu motor 



dua buah yang membawa subjek bersama suami dan bayinya mereka 

menyeberang laut ke desa Tulehu, sebuah desa yang dinyatakan aman 

dari kerusuhan. Di sanalah ia ditolong oleh seorang bidan desa untuk 

pertolongan pertama, terutama untuk memudahkan subjek memberi ASI 

pada bayinya. Saat itu payudara kiri subjek luka, membengkak dan 

bernanah. Melalui pengobatan seadanya, bidan berusaha semaksimal 

mungkin mengurangi rasa sakitnya dengan berbagai obat-obatan. 

Dengan demikian kondisi subjek menjadi lebih baik. Meskipun pelayanan 

rumah sakit darurat itu menurutnya kurang ramah terhadap kondisi 

perempuan yang sangat sensitif dengan payudara dan rahimnya. Dalam 

situasi itu kondisi pelayanan kesehatan memang tidak memungkinkan, 

dan segalanya harus dilakukan dengan cepat. 

Ketika peneliti bertanya mengapa kerusuhan terjadi dan rumahnya 

terbakar, subjek tidak mengerti sampai saat ini. Bahkan ia tidak tahu 

siapa orang-orang yang membakar dan menyerang rumahnya. 

3. Sering Berteriak Akibat Mimpi Buruk 

Awal-awal kejadian yang menimpa diri subjek merupakan hari-hari 

terberat baginya, hampir setiap malam subjek terbangun dari tidur karena 

mengalami mimpi buruk. Subjek selalu mengingat kejadian yang 

menimpanya melalui tidur malamnya. Hal ini disebabkan karena subjek 

selalu memikirkan kejadian rumahnya yang dibakar dan perjalanan 

menyelamatkan diri ketika harus menghindar dari orang-orang yang ingin 

membunuhnya. Subjek masih belum bisa menerima kenyataan bahwa 

dirinya adalah korban dari kejadian tersebut, oleh karen itu kejadian 

tersebut selalu masuk dalam tidurnya yang menjelma dalam mimpi buruk. 



Subjek menceritakan bahwa dirinya sering berteriak-teriak 

beberapa hari setelah kejadian tersebut apabila lagi sendiri jika mengingat 

kejadian itu. Namun sekarang subjek sudah tidak mengalami mimpi buruk 

lagi karena subjek sudah menerima pendampingan dan bimbingan dari 

beberapa pihak untuk membantunya melupakan hal-hal yang pernah 

terjadi dalam hidupnya. Ia bersyukur punya suami yang dengan sabar 

membantunya keluar dari keadaan-keadaan kritis yang dialami dirinya 

selama proses penyembuhan. 

4. Trauma Ketika Bertemu Orang Lain 

Setelah kejadian yang menimpa dirinya, subjek mengalami trauma 

dan ketakutan ketika bertemu dengan orang lain, terutama bertemu 

dengan laki-laki yang berpakaian pendeta dan berbadan besar. Subjek 

pernah mengalami pusing di kepalanya bila melihat pakaian itu karena 

trauma dengan simbol-simbol agama. Namun seiring waktu subjek 

mampu untuk mengatasi rasa trauma dalam dirinya dan mampu 

berinteraksi dengan orang lain. Sebagai sebuah bukti bahwa subjek tidak 

takut dan trauma adalah, ketika subjek mau menerima peneliti dengan 

baik untuk melakukan wawancara, padahal peneiliti adalah seorang 

Kristen yang berbeda iman dengan subjek. Subjek dengan senang hati 

mau berbagi dengan peneliti dan menceritakan pengalaman dirinya yang 

menjadi korban konflik tanpa rasa takut. Subjek telah mampu melewati 

masa-masa traumanya dengan baik. 

5. Mengambil Hikmah  

Saat ini subjek sudah mampu berpikir dan melihat secara positif, 

bahwa kejadian yang dialami dalam hidupnya bukan hal semata yang 



negatif dan harus dipikirkan lagi. Walaupun pada akhirnya secara fisik 

dan psikologis ada yang berubah dari dirinya, tetapi subjek masih 

bersyukur karena masih dapat hidup dan menyaksikan pertumbuhan 

anaknya. Subjek juga telah mampu mengambil hikmah dari kejadian yang 

menimpanya, karena subjek percaya disetiap kejadian pasti ada hikmah 

dibaliknya. Walaupun sulit untuk menerima semua itu, subjek tetap 

berusaha. Menurut subjek, dia belum tentu dekat dengan Allah tanpa 

kejadian itu.  

6. Dukungan Dari Berbagai Pihak 

Subjek mampu bertahan sampai sekarang karena adanya 

dukungan yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya selama proses 

penyembuhannya. Adapun faktor-faktor tersbut adalah adanya dukungan 

sosial, dukungan keluarga, dukungan religi. Dukungan sosial yang di 

dapat subjek adalah dukungan dari yayasan-yayasan yang menangani 

para perempuan korban kerusuhan terutama yayasan Arikal Mahina. 

Subjek dan para korban lainnya mendapat motivasi dan pelatihan-

pelatihan ketrampilan dengan tujuan supaya subjek dapat kembali bangkit 

dan melanjutkan hidupnya. Proses penyembuhan subjek dari rasa trauma 

menjadi lebih cepat ketika di dukung oleh keluargnya sendiri. Suaminya 

selalu mendampinginya melewati hari-hari terberatnya setelah kejadian 

tersebut. Disamping itu juga subjek mendapat dukungan religi dari para 

ustadz-ustadz yang mendamping subjek untuk lebih berserah diri pada 

Allah. Subjek rajin mengikuti majelis taklim di daerah dimana subjek 

tinggal. Sedikit demi sedikit lewat dukungan berbagai pihak, subjek telah 

mampu keluar dari rasa trauma akibat kejadian yang menimpa dirinya. 



7. Mulai Bangkit dan Bekerja 

Subjek mencoba bangkit melawan rasa takut dan trauma dalam 

dirinya setelah kejadian yang menimpa dirinya, dengan melakukan 

berbagai macam cara, salah satunya adalah bekerja. Untuk dapat 

mencukupi kebutuhan sehari-hari hidupnya dan keluarga, subjek bekerja 

membantu suami menjual ikan di pasar. Pada saat bekerja itulah subjek 

mulai membangun interaksi dan kepercayaan kepada orang lain lagi 

setelah sebelumnya subjek kehilangan kepercayaan kepada orang lain. 

Dengan bekerja, subjek juga mulai untuk berteman dengan orang lain 

terutama teman-teman pedagang lainnya yang beragama Kristen. Pada 

awalnya subjek menjadi takut dan benci ketika bertemu dengan orang-

orang yang beragama Kristen, subjek merasa ingin membalas apa yang 

pernah ia rasakan. Tetapi sekarang subjek sudah mampu menerima dan 

memaafkan serta berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seiman 

dengan dirinya. Subjek beranggapan bahwa diantara mereka semua 

adalah korban yang ingin bangkit dan hidup lebih baik lagi. Bekerja 

mencari nafkah untuk kelangsungan keluarganya sehingga tidak perlu 

untuk membenci ataupun menjaga jarak dengan teman-teman dari pihak 

Kristen. Sikap inilah yang membuat subjek sangat akrab dengan siapa 

saja baik dari teman-teman Muslim maupun teman-teman Kristen. 

8. Alasan Melanjutkan Hidup dan Strategi Koping 

Subjek menjadikan anak dan suaminya sebagai alasan untuk 

optimis menjadi manusia yang lebih baik. Subjek tidak ingin larut dalam 

keterpurukan akibat kejadian tersebut. subjek ingin membahagiakan anak 



dan suami yang selalu sabar merawat dirinya ketika menjalani proses-

proses penyembuhan fisik dan psikis. 

Cara berikutnya yang dilakukan subjek untuk mengatasi rasa 

trauma dalam dirinya akibat kejadian tersebut adalah dengan melakukan 

strategi koping dari permasalahan yang dihadapi subjek. Subjek lebih 

mendekatkan diri pada Allah setelah terjadinya kejadian itu. Pada awal 

setelah terjadinya kejadian tersebut pada dirinya, subjek selalu istighfar 

dan shalat malam untuk menenangkan diri jika terbangun pada malam 

hari akibat mimpi buruknya. Sebelum tidur biasanya subjek mengaji, lalu 

dilanjutkan dengan berdzikir sampai tertidur. Setelah melakukan dua hal 

tersebut, biasanya subjek dapat tidur dengan baik dan meminimalisir 

mimpi buruknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deskripsi Subjek IV 

a. Data Diri Subjek 4 

 Nama     : A 

 Usia    : 30 Tahun  

 Agama   : Kristen 

 Status    : Lajang  

  Suku    : Ambon 

 Alamat   : Jln. Galala No 03 Ambon 

 Pendidikan Terakhir  : SMU 

 Pekerjaan    : Pedagang kue 

 Tinggi Badan   : 165 Cm 

 Berat badan   : 55 Kg 

 Warna kulit   : Hitam 

 Keadaan rambut  : Rambut warna hitam, lurus dan pendek 

 

b. Hasil Observasi 

Berdasarkan kesepakatan antara subjek dan peneliti, subjek 

menyanggupi pertemuan dengan peneliti di tempat kediaman subjek. 

Sebelumnya, peneliti dan subjek sudah saling mengenal, karena sebelum 

konflik subjek dan peneliti adalah tetangga yang rumahnya berdekatan 

dalam suatu wilayah. Subjek dan peniliti merupakan sesama korban 

konflik yang harus menerima kenyataan rumahnya habis dibakar 

sekelompok massa yang menyerang wilayah kediaman kami. Hampir 

sekitar 10 tahun kami berpisah karena masing-masing keluarga kami 

harus mengungsi ke tempat yang lebih aman, sehingga pertemuaan ini 

lebih kepada sebuah reuni selain untuk memperoleh informasi dari subjek 

yang adalah salah seorang perempuan korban konflik Ambon. Pertemuan 

ini sangatlah apa adanya dan hampir tidak berlangsung seperti sebuah 



wawancara penelitian. Subjek bersikap biasa, ramah dan subjek tidak 

membuat jarak dengan peneliti, karena memang kita sudah saling 

mengenal. Kondisi inilah yang membuat subjek sangat akrab dan 

bersedia menjadi salah satu subjek penelitian untuk menceritakan 

kejadian yang subjek alami. Pada waktu pertemuan tersebut kami hanya 

berbicara sekedarnya saja dan peneliti menerangkan maksud pertemuan 

antara peneliti dengan subjek. Subjek sangat bersedia untuk berbagi 

pengalamannya. 

Subjek adalah seorang perempuan dengan tinggi badan 165 cm 

dan berat  badan 55 kg dengan postur tubuh tinggi dan agak sedikit 

gemuk. Subjek memiliki warna kulit hitam, rambut hitam, lurus dan 

dipotong pendek. Subjek memakai kacamata minus. Rumah subjek cukup 

besar, dengan ruang tamu cukup luas, juga terlihat sangat bersih dan 

rapih. 

Pada pertemuan kedua peneliti dengan subjek, sesuai dengan 

kesepakatan sebelumnya maka kami bertemu kembal di kediaman 

subjek. Subjek terlihat santai, karena sikap subjek memang seperti itu. 

Subjek menerima peneliti dengan baik bahkan sedikit bercanda. Dalam 

pertemuan ini peneliti tidak basa-basi lagi menjelaskan maksud dari 

kedatangan peneliti yang kedua ini. Karena memang subjek sangat mau 

membantu peneliti untuk memberikan data dan informasi yang subjek 

ketahui. Namun peneliti sebelumnya memberitahukan bahwa pada saat 

wawancara berlangsung peneliti akan menggunakan alat perekam yang 

berupa tape recorder yang gunanya untuk merekam pertanyaan-

pertanyaan dari peneliti dan jawaban-jawaban dari subjek. Hal ini 



dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam mencatat jawaban-jawaban 

dari subjek. Subjek bersedia untuk merekam semua hasil wawancara 

kami. 

Pertemuan ketiga peneliti dengan subjek berlangsung di rumah 

peneliti. Kesepakatan  Subjek mengajak peneliti untuk jalan-jalan ke 

kampus dimana dulu subjek belajar pada jenjang S1. Setelah dari kampus 

kami langsung menuju ke rumah subjek. Dalam pertemuan itu peneliti dan 

subjek hanya cerita-cerita tentang masa-masa SMA, dan tentang kuliah 

saja.  

c. Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan sore hari, setelah subjek beristirahat dan 

pulang kerja. Tempatnya dirumah subjek, sama seperti pertemuan-

pertemuan sebelumnya. Setelah peneliti datang dan dipersilahkan masuk, 

peneliti tidak langsung melakukan wawancara. Kami bercerita-cerita 

sebentar dengan subjek dan keluarga subjek yang memang sudah saling 

mengenal secara dekat. Kami saling menanyakan kabar keluarga dan 

menceritakan hal-hal masa lalu sewaktu kami masih tinggal bersama 

dalam suatu wilayah sebelum terjadinya konflik. Kondisi inilah yang 

membuat peneliti sangat optimis untuk melakukan wawancara terhadap 

subjek dan mendapat data dan informasi yang akurat dan sebanyak-

banyaknya. Setelah beberapa saat bercerita di luar topik wawancara, 

barulah wawancara dilakukan.   

Pada saat wawancara berlangsung subjek ditemani oleh ibu 

subjek, kami bercerita seperti biasa dan subjek menceritakan kejadian 



yang subjek alami. Sekali-kali ibu subjek menambahkan cerita tentang 

peristiwa yang dialami subjek. Dalam wawancara tersebut, subjek terlihat 

santai bercerita dan terbuka menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari 

peneliti. Subjek tidak terlihat tertekan bahkan bersedih ketika 

menceritakan masa lalunya. Wawancara tersebut semakin rasa nyaman 

karena ibu subjek menyediakan hidangan khas Ambon. 

d. Analisa Kasus Subjek (Tema-Tema Yang Ditemukan) 

1. Kehidupan Sebelum Konflik 

Pada hakekatnya semua orang ingin hidup damai dan tentram 

tanpa ada gangguan-gangguan yang membuat hidup dapat terancam, 

karena dengan kehidupan yang damai semua aktifitas dapat berjalan 

dengan baik. Hampir semua orang dimana saja memiliki impian yang 

tinggi tentang hidup dan masa depannya. Dari impian itu mereka 

berharap dapat merubah kondisi dirinya, keluarga, dan lingkungan. Hal 

inilah yang juga diharapkan oleh subjek jauh sebelum konflik Ambon 

terjadi. Subjek memiliki impian untuk suatu saat dapat menempuh 

pendidikan setinggi-tingginya, karena subjek beranggapan bahwa dengan 

pendidikan dia dapat memperoleh apa yang ia mau. Menurut subjek dia 

harus bisa kuliah supaya memberikan jaminan masa depan bagi dirinya 

dan keluarga. Namun cita-cita itu harus kandas ketika konflik ambon 

terjadi, konflik yang membuat segala aktifitas berhenti secara total. Subjek 

pun harus menerima kenyataan untuk tidak bisa melanjutkan impiannya 

itu ketika subjek menjadi salah satu korban konflik akibat pemboman 

kapal penumpang California yang ditumpangi subjek. 

  



2.  Awal Mula Menjadi Korban Konflik 

Subjek adalah seorang korban pemboman kapal penyeberangan 

California yang kapalnya di bom pada tanggal 11 Desember 2001, 

sewaktu dalam perjalanan dari pelabuhan Galala ke pelabuhan Benteng. 

Kapal ini merupakan angkutan penyeberangan bagi masyarakat Kristen 

yang ingin berpergian dari suatu wilayah Kristen ke wilayah Kristen 

lainnya, karena tidak mungkin melewati jalur darat yang pada saat itu 

sebagian merupakan daerah Masyarakat Islam. Pada saat itu subjek 

hendak pulang seorang diri ke rumahya di daerah Halong, setelah 

melakukan kunjungan ke tempat kediaman saudaranya di salah satu 

daerah di dekat perkotaan Ambon yang merupakan pusat konflik.  

 Subjek menumpangi kapal motor penyeberangan California, 

subjek kelelahan dan tertidur ketika berada dalam kapal tersebut. Namun 

begitu kapal baru berjalan di sekitar wilayah perairan Batu Merah tiba-tiba 

timbul ledakan. 

“Beta seng sadar, kalau kapal meledak. Ketika beta terkejut, kapal sudah 

dalam keadaan gelap, hitam, dan beta seng melihat apa-apa. Beta hanya 

sempat melihat kursi-kursi yang beta duduk masih bagus, sedangkan 

yang laeng su ancor, meleleh. Lalu beta langsung bangun dan berdiri, tapi 

zg sanggup, lalu beta jatuh. Tiga kali kursi yang beta duduk itu patah, 

jatuh ke bawah dan ketika beta berusaha berdiri lagi, beta merasa seng 

berdaya, kecuali berteriak, “Tuhan Yesus” setelah itu beta merasa lebih 

kuat untuk bangkit dan berjalan bertemu dengan orang-orang yang masih 

tersisa di kapal” 

Ketika itu subjek mendengar orang-orang berteriak menyuruhnya 

melompat ke laut. Karena teriakan-teriakan itu, subjek langsung 

melompat meskipun sebenarnya ia tidak bisa berenang. Hingga akhirnya 

subjek dapat menncapai tepi pantai karena dibantu oleh beberapa 



masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut. dalam kondisi yang 

sangat memprihatinkan subjek sudah tidak bisa mengetahui kejadian 

selanjutnya lagi, sampai subjek dibawah di rumah sakit terdekat untuk 

dirawat. Tidak sampai sehari di rumah sakit halong, subjek kemudian di 

bawah ke Rumah Sakit Umum di kota Ambon. 

“Beta seng bisa berenang, tapi anehnya beta bisa sampai ke tepi pantai. 

Masyarakay yang ada di pinggir pantai seketika itu menolong dan 

membawa beta ke rumah sakit Halong. Banyak juga orang yang selamat, 

tetapi beta seng tahu berapa, beta su seng tahu apa-apa lagi” 

Tidak sampai sehari di rumah sakit halong, subjek kemudian di 

bawah ke Rumah Sakit Umum di kota Ambon. Pihak keluarga subjek 

awalnya tidak bisa menerima kenyataan ini, subjek malah menyalahkan 

dirinya sendiri. 

3. Mengalami Cacat Fisik 

Dari kejadian itu subjek mengalami cacat pada wajah dan lengan 

akibat terbakar. Subjek harus menjalani perawatan yang cukup lama 

untuk menyembuhkan luka-luka bakar pada bagian tubuhnya. Subjek 

sangat sedih harus menerima kenyataan bahwa kondisi tubuhnya tidak 

lagi sempurna. Pihak keluarga subjek awalnya tidak bisa menerima 

kenyataan ini, subjek malah menyalahkan dirinya sendiri. Kepada 

keluarganya subjek berkata, mungkin subjek pernah melakukan dosa 

sehingga peristiwa ini menimpa dirinya. Meskipun sudah menjadi korban, 

subjek tidak menyalahkan siapa pun yang melakukan pemboman itu. 

Subjek masih mempertanyakan keimanan dirinya. Kebanyakan 

masyarakat Ambon, termasuk perempuannya baik Muslim maupun 

Kristen sangat religius dan taat beribadah, oleh karena itu cobaan berat 



yang mereka hadapi dalam kerusuhan ini mereka terima dengan pasrah 

dan doa menurut apa yang menjadi keyakinan mereka. 

Sejak wajah dan sebagian tubuh subjek terbakar, subjek tidak 

pernah keluar dari rumahnya. Sebenarnya subjek ingin berpergian keluar 

dari rumah atau berpergian ke gereja, tetapi subjek masih merasa malu 

dengan kondisi fisiknya. Padahal subjek tahu bahwa masyarakat sekitar 

subjek tidak pernah mempermasalahkan keadannya itu. 

“beta muka seperti ini, beta malu Kalau bakudapa orang-orang di gereja. 

Padahal banyak orang yang bilang seng masalah. Tapi beta seng 

percaya diri” 

4. Gangguan Psikologis 

Subjek mengalami kondisi psikologis yang labil pada awal setelah 

terjadinya kejadian pemboman yang menimpa dirinya. Subjek mengalami 

trauma ketika mengingat kejadian yang menimpa dirinya. Ia sering 

berteriak dan menangis membayangakan kejadian tersebut. subjek juga 

selalu mengalami mimpi buruk dalam tidur malamnya. Setelah terbangun 

dari mimpi buruk tersebut biasanya subjek takut untuk tidur kembali. 

Subjek selalu mengingat kejadian tersebut dalam mimpi-mimpinya. 

Subjek menjadi lebih sering menangis pada awal setelah terjadinya 

pemboman yang menimpa dirinya. Subjek juga akan menangis jika 

melihat tontonan televisi dengan adegan-adegan kekerasan, karena 

subjek langsung mengasosiakan kejadian tersebut pada dirinya. Subjek 

mengalami trauma yang sangat berat sehingga keluarga subjek selalu 

mendampingi subjek untuk melewati masa-masa itu. 

 



5.  Takut Keluar Rumah dan Bertemu Dengan Orang Lain 

Menjadi salah satu korban konflik membuat subjek sangat takut 

dalam bergaul dan bertemu dengan orang lain. Subjek mengalami trauma 

yang sangat berat sehingga dia merasa takut kalau harus keluar rumah 

seorang diri, subjek hanya berani keluar rumah ketika ditemani oleh 

keluarga atau sahabat dekatnya, itu pun tidak berlama-lama dan 

secepatnya ingin kembali ke rumah. Subjek belum siap untuk bertemu 

atau berinteraksi dengan orang lain selain keluarga dan sahabat-sahabat 

terdekatnya. Ketakutan berikutnya yang dialami subjek adalah, subjek 

sangat takut ketika bertemu dengan orang-orang berpakaian serba putih 

dan berjenggot serta memakai sorban di kepala. Menurut subjek ketika 

bertemu dan melihat orang dengan ciri-ciri tersebut subjek akan gemetar 

dan berkeringat karena trauma mengingat kejadian yang menimpa 

dirinya. Trauma dengan simbol-simbol agama inilah yang membuat 

subjek kadang memilih untuk tidak beraktifitas di luar rumah, kecuali ada 

hal-hal penting yang ingin subjek lakukan. 

 

6. Bangkit dan Optimis 

Dibalik ketidakpercayaan dirinya, subjek sedikit demi sedkit 

kembali berbaur lagi ke masyarakat, terutama sejak bertemu dengan 

teman-teman korban cacat konflik lainnya dalam sebuah kegiatan yang 

dikelola Yayasan Arikal Mahina yang merupakan sebuah LSM yang 

dikelolah oleh pemerintah daerah Maluku untuk memfasilitasi korban-

korban konflik. Dengan dana bantuan yang subjek terima, subjek mulai 

membuat usaha-usaha kecil-kecilan. Dari usahanya itu subjek bisa 



membiayai kehidupan, terutama pengobatannya sendiri meskipun masih 

tinggal bersama orang tua. Sejak konflik berlangsung, subjek harus 

mebiayai kebutuhannya sendiri dengan berjualan kue, karena ayahnya 

sudah meninggal. Di kediamannya subjek hanya tinggal bersama ibu dan 

kedua orang adiknya 

“Beta bakudapa Yayasan Arikal Mahina, karena punya tamang-tamang 

yang menjadi korban seperti beta. Dorang undang beta untuk ikut 

kegiatan di sana teruatama untuk korban-korban cacat konflik, beta 

berpikir ada yang senasib deng beta, jadi beta mau pergi. Sejak saat itu 

beta mulai berani keluar rumah” 

Ketika kerusuhan pertama di Ambon terjadi, subjek juga harus 

mengungsi ke Halong, daerah lain yang menurutnya aman. 

Pengungsiaan itu inisiatif dari keluarganya, karena rumahnya merupakan 

salah satu korban kebakaran akibat penyerangan kelompok Muslim, 

tetapi sesudah konflik subjek dan keluarganya kembali lagi, setelah 

mendapat bantuan dari pemerintah untuk membanguan rumahnya. 

7. Strategi Koping 

Cara yang dilakukan subjek untuk mengatasi ketidaknyaman dalam 

dirinya adalah dengan melakukan strategi koping dari permasalahan yang 

dihadapi subjek pasca kejadian pemboman yang menimpa dirinya. Pada 

awal kejadian subjek sering mimpi buruk, untuk mengatasi mimpi buruk 

tersebut subjek sering berdoa sebelum tidur agar tidak mimpi buruk lagi. 

Selain itu subjek juga rajin beribadah persekutuan dengan teman-teman 

persekutuan di jemaat gereja tempat subjek tinggal. Setiap hari minggu 

subjek selalu pergi ke gereja untuk menunaikan ibadahnya. Subjek selalu 

bersyukur kepada Tuhan karena masih dapat hidup sampai sekarang, 



walaupun subjek harus mengalami berbagai dampak akibat kejadian yang 

dialaminya. Menurut subjek dia beruntung dibandingkan korban-korban 

lain yang harus meninggal. Subjek juga selalu berdoa untuk orang-orang 

yang telah melakukan hal tersbut supaya diampuni dan disadarkan untuk 

tidak melakukannya lagi. Doa merupakan salah satu cara untuk subjek 

tetap kuat dan yakin bahwa dia mampu untuk menjalani kehidupannya di 

masa-masa yang akan datang. 

8. Dukungan Dari Berbagai Pihak 

Subjek mampu bertahan sampai sekarang karena adanya berbagai 

dukungan yang diterimanya dari lingkungannya, yaitu dukungan keluarga 

dan dukungan religi. Keluarga subjek sangat mendukungn subjek untuk 

hidup lebih percaya diri dan terbebas dari bayang-bayang buruk yang 

selama ini menghantuinya. Keluarga menjadi lebih perhatian terhadap 

dirinya. Subjek selalu ditemani oleh keluarganya karena mereka tidak 

ingin subjek mengingat kembali kejadian naas yang menimpanya. 

Keluarga Subjek juga berusaha untuk tidak menceritakan kejadian-

kejadian yang menyangkut kerusuhan di depan subjek, karena subjek 

masih sensitif ketika mendengarkan hal-hal tersebut. walaupun menurut 

subjek ibunya sangat cerewet terhadapnya, tetapi ibunya sangat 

memperhatiakan kondisi subjek. Ibunya menjadi lebih perhatian pada 

subjek, karena ibunya tidak ingin subjek larut dalam kesedihan akibat 

trauma. Oleh karena itu subjek disibukan engan aktifitas yang banyak, 

agar tidak mengingat kejadian yang dialami subjek tersebut. 

Selain dari keluarganya, subjek juga mendapat dukungan dari 

pihak gereja dimana subjek dan keluarga menjadi anggota jemaat gereja 



tersebut. dukungan reiligi yang diterima subjek dari pihak gereja, dapat 

membuat subjek bangkit dari pikiran-pikiran traumatis. Subjek mendapat 

pendampingan pastoral dari pendeta yang melayani subjek dan 

keluarganya. Begitu pula dengan teman-teman sepelayanan yang 

memberikan semangat padanya agar dirinya dapat bangkit dan tidak 

boleh menyerah dengan keadaan dirinya. Walaupun kondisi fisik yang 

tidak normal lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Rangkuman Analisis Data  

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, setelah peneliti 

melakukan pendekatan terhadap para subjek lewat metode observasi dan 

wancara mendalam dan melakukan analisis data, maka ada beberapa hal 

yang di rangkum dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, situasi konflik 

yang menyebabkan empat orang subjek menjadi korban berbeda-beda. 

Untuk subjek pertama, subjek menjadi korban dari situasi konflik yang 

terjadi di Batu Merah. Pada saat konflik, subjek sedang berada di rumah 

bersama keluarga yang sedang bersilaturahmi merayakan hari raya Idul 

Fitri. Subjek mendapat kabar berita, bahwa telah terjadi pertikaian antara 

dua kelompok pemuda yang wilayahnya bersebelahan. Mendengar berita 

tersebut subjek tidak terlalu mempedulikan, karena subjek beranggapan 

bahwa konflik itu biasa terjadi dan segera dapat diatasi dengan 

sendirinya. Berbeda dengan subjek pertama, subjek kedua menjadi 

korban dari situasi konflik yang terjadi di Mardika. Pada saat konflik terjadi 

subjek sedang berada dalam perjalanan menuju rumah kerabat untuk 

mengantarkan kue pesanan. Ketika baru saja tiba, subjek mendapat 

kabar kalau rumah subjek menjadi salah satu korban pengrusakan dari 

pertikaian antara dua kelompok pemuda. Mendengar kabar tersebut 

subjek bergegas kembali ke rumahnya untuk meilhat kondisi yang 

sebenarnya.  

Berbeda dengan subjek pertama dan kedua, subjek ketiga menjadi 

korban konflik dalam situasi yang sangat mencekam. Pada saat konflik 

terjadi subjek sedang berada sendirian di rumah, karena suaminya 

sedang bekerja. Dalam kondisi hamil, subjek harus berjuang 



menyelamatkan dirinya dari penyerangan oleh beberapa orang yang tidak 

dikenali, dengan perasaan takut ia berlari menyelamatkan diri ke tempat 

yang lebih aman. Subjek harus menyaksikan sendiri rumahnya dibakar 

oleh para penyerang tersebut. 

Berbeda dengan subjek satu, dua, dan tiga. Subjek keempat 

menjadi korban dalam situasi yang tidak terduga. Pada saat dalam 

perjalanan pulang, subjek menumpangi kapal angkutan penyeberangan 

laut, tiba-tiba saja kapal yang ditumpangi tersebut di bom oleh 

sekelompok orang yang tidk dikenal. Seketika itu saja situasi dalam kapal 

tersebut menjadi panik, dalam kepanikan itu subjek harus menyelamatkan 

dirinya dengan terjun ke laut untuk berenang ke daratan. Subjek tidak 

menyangka dapat berenang dan selamat sampai ke daerah yang 

dianggap aman. Namun demikian subjek harus menerima kenyataan 

kalau sebagian tubuhnya mengalami luka bakar akibat dari pemboman 

tersebaut. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, waktu dan tempat 

kejadian yang mengakibatkan keempat subjek menjadi korban, ada yang 

memiliki kesamaan dan ada juga yang berbeda. Kondisi waktu dan 

tempat subjek pertama dan kedua memiliki kesamaan karena subjek 

pertama dan kedua merupakan korban awal konflik yang terjadi antara 

kedua desa bersebelahan, yaitu desa Batu Merah dan desa Mardika, 

kedua desa inilah yang menjadi wilayah tempat tinggal subjek pertama 

dan kedua. Sedangkan untuk subjek ketiga dan keempat, masing-masing 

memiliki waktu dan tempat kejadian yang berbeda. untuk subjek yang 

ketiga waktu kejadiannya terjadi pada saat eskalasi konflik telah 



membesar dan menyebar keseluruh wilayah Ambon. Wilayah tempat 

tinggal subjek menjadi salah satu wilayah yang diserang oleh sekelompok 

orang yang mengakibatkan rumahnya harus terbakar dan subjek harus 

mengungsi ke tempat pengungsiaan. Untuk subjek keempat waktu dan 

tempat kejadiaan, terjadi pada siang hari ketika subjek sedang berada di 

atas kapal penyeberangan laut. Kapal tersebut dibom dan mengakibatkan 

subjek mengalami cacat dan luka bakar disebagian tubuhnya.  

Berdasarkan data yang diperoleh, subjek yang menjadi korban 

fisik, mencapai resiliensi yang lebih lama bila dibandingkan dengan 

subjek yang hanya menjadi korban materi. Resiliensi juga tidak dapat 

terjadi hanya dengan membandingkan kerugian fisik dan materi dari para 

subjek, tetapi bagaimana dukungan sosial dan dukungan keluarga 

berperan penting dalam membantu para subjek melakukan berbagai 

kemampuan penyesuaian.  

Hasil analisis data diperoleh bahwa dampak konflik yang dialami 

pada keempat subjek hampir sama. Adapun dampak yang dialami para 

perempuan korban konflik dalam penelitian ini meliputi, dampak fisik, 

dampak sosial, dampak psikologis, dan adanya indikasi terjadinya rasa 

stres dan tarumatis. Masing-masing dari dampak tersebut terbagi-bagi 

lagi menjadi berbagai bentuk yang sebelumnya sudah dipaparkan pada 

sub bagian sebelumnya. Masing-masing subjek mempunyai dampak yang 

berbeda-beda akibat konflik yang menyebabkan mereka menjadi korban, 

tergantung dari situasi konflik yang dialami masing-masing subjek. 



Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa para subjek 

memiliki berbagai kemampuan penyesuaian untuk mengatasi situasi yang 

tidak menyenangkan dalm hidup akibat konflik yang telah menimpa 

mereka. Adapun kemampuan penyesuaian yang dilakukan para subjek 

terbagi atas lima bentuk, yaitu kemampuan penyesuaian sosial, 

kemampuan penyesuaian kognitif, kemampuan penyesuaian moral, 

kemampuan penyesuaian afektif, dan kemampuan penyesuaian spiritual. 

Adapun kemampuan penyesuaian tersebut terbagi-bagi lagi dalam 

beberapa bentuk yang masing-masing partisipan mempunyai kemampuan 

penyesuaian yang berbeda-beda. Kemampuan penyesuaian sosial yang 

dilakukan para subjek agar mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan 

sekitar secara baik. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa 

para subjek mampu menciptakan kenyamanan dan membuka 

kesempatan lain dalam hidup mereka dengan melakukan aktifitas seperti 

layaknya orang-orang lain yang tidak mengalami trauma akibat menjadi 

korban konflik. Kemampuan penyesuaian kognitif dilakukan agar mereka 

dapat terlepas dari berbagai ancaman dan dampak akibat konflik, dan 

dapat keluar dari permasalahan yang berkaitan dengan konflik agar dapat 

hidup lebih baik lagi. Berdasarkan hasil analisis data penelitian ditemukan 

bahwa para subjek memfokuskan pikiran pada tujuan untuk menjadi lebih 

baik, dan tidak memikirkan berbagai ancaman yang ada disekitar mereka. 

Kemampuan penyesuaian moral yang dilakukan sebagai alasan 

agar mereka dapat bertahan hidup menjadi pribadi yang lebih baik lagi 

dari sebelumnya. Alasan untuk dapat bertahan dan terus maju untuk 

menjadi pribadi yang lebih baik pada keempat subjek adalah sama. Dari 



hasil analisis data diperoleh, keempat partisipan menjadikan keluarga 

sebagai alasan utama agar mereka bertahan menjadi pribadi yang lebih 

baik. Hal ini membuktikan bahwa peran dukungan keluarga yang diterima 

oleh para subjek sangat penting dalm proses resiliensi dari trauma akibat 

menjadi korban konflik. Kemampuan penyesuaian afektif yang dilakukan 

para subjek agar diri mereka merasa sehat secara psikis dan tidak lagi 

terpuruk akibat dari konflik yang menimpa mereka. Berdasarkan hasil 

analisis data diperoleh, bahwa para subjek sudah mampu mengendalikan 

emosi secara baik disela-sela tekanan batin yang dialami, hal ini 

membuktikan bahwa para subjek sudah memiliki kemampuan 

penyesuaian dengan baik 

Kemampuan penyesuaian spiritual yang dilakukan para subjek 

agar diri mereka dapat bertahan hidup melewati berbagai rasa 

ketidaknyamanan akibat konflik yang menimpa mereka. Kemampuan 

penyesuaian spiritual ini merupakan strategi koping yang digunakan para 

perempuan korban konflik yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

menunjukan adanya kesamaan. Strategi koping yang digunakan para 

subjek adalah strategi koping fokus emosi menuju ke arah agama, ketika 

terjadi penurunan emosi. Adapun strategi koping yang digunakan oleh 

subjek satu dan tiga adalah shalat lima waktu, dzikir, shalat tahajud/shalat 

malam, bersyukur, mengaji, dan puasa. Sedangkan untuk subjek dua dan 

empat, strategi koping yang digunakan adalah mengikuti ibadah-ibadah 

persekutuan, ibadah minggu di gereja, dan berdoa pribadi setiap malam.  

Berdasarkan hasil dari data penelitian yang diperoleh, faktor 

terbentuknya resiliensi adalah adanya dukungan yang diterima para 



perempuan korban konflik. Dukungan tersebut bukan hanya dari keluarga 

saja, tetapi dari lingkungan tempat tinggal atau biasa yang disebut 

dukungan sosial, dan adanya dukungan religi dari para pemuka agama. 

Semakin sering para perempuan korban konflik mendapatkan perhatian 

dan dukungan maka semakin cepat proses penyembuhan atas dampak 

akibat konflik. Begitu pula sebaliknya, para subjek yang tidak mendapat 

dukungan keluarga, akan semakin lama proses penyembuhannya. 

Berdasarkan data yang diperoleh, keempat subjek mendapat dukungan 

penuh dari keluarga dan lingkungan sekitarnya, lingkungan yang 

dimaksud disini adalah adanya dukungan budaya lokal yang berkembang 

dalam masyarakat sekitar yang membantu subjek dalam proses 

penerimaan dan penyesuaian diri. dukungan Budaya lokal dirasakan oleh 

keempat subjek sebagai patokan dalam proses resiliensi, sehingga 

mereka dapat menjalankan aktifitas sehari-hari secara normal tanpa 

memperlihatkan kembali tanda-tanda trauma akibat konflik yang menimpa 

mereka. 

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan pula bahwa yang 

menjadi faktor penentu cepat terjadinya resiliensi pada subjek penelitian 

adalah adanya hubungan yang postif antara subjek dengan diri sendiri, 

keluarga, dan lingkungan. Pada dasarnya bentuk proses resiliensi dari 

keempat subjek adalah sama. Hal ini dikarenakan stretagi koping yang 

digunakan juga sama, yaitu memakai pendekatan agama. Bentuk-bentuk 

proses resiliensi dari para subjek ini lebih mengarah ke positif, yaitu 

mampu membangun dan menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekitarnya. Dengan demikian keempat subjek dalam penelitian ini bisa 



dikatakan telah memenuhi proses resiliensi yang terjadi dalam hidup 

mereka. Adapun dinamika psikologis secara keseluruhan dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. Pembahasan 

Pada bagian pembahasan ini, hasil temuan peneliti akan dibahas 

dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan hasil temuan 

penelitian. Hasil analisi data penelitian dari keempat subjek menunjukan 

adanya berbagai kesamaan antara keempat subjek. Kesamaan-

kesamaan tersebut muncul dalam data yang dikemukakan oleh masing-

masing subjek. 

Pembahasan seputar para perempuan korban konflik Ambon tidak 

dapat dilepaskan dari berbagai dampak konflik yang terjadi pada diri, 

keluarga, dan lingkungan mereka. Dampak yang dialami oleh para 

perempuan korban konflik pada penelitian ini meliputi dampak fisik, sosial 

dan psikologi. Dampak fisik yang dialami oleh perempuan korban konflik 

meliputi kekerasan fisik. Dampak sosial yang dialami oleh perempuan 

korban konflik meliputi menjadi singel parents, dianggap profokator, dan 

mata-mata dari pihak musuh. Sedangkan untuk dampak psikologis 

meliputi takut, cemas, dan adanya rasa traumatis. Dari berbagai dampak 

yang dialami oleh para perempuan korban konflik menimbulkan tekanan 

tersendiri dalam diri masing-masing korban. Tekanan tersebut berupa 

stres yang dialami oleh para perempuan korban konflik 

Berdasarkan hasil analisis data, para perempuan korban konflik 

berusaha menghadapi berbagai dampak tersebut dengan melakukan 

berbagai penyesuaian. Karakteristik dan sifat positif yang ada pada setiap 

subjek membuat diri mereka mampu untuk menyesuaikan diri dengan 

masyarakat dimana mereka hidup hal ini dapat membuat para subjek 

menikmati hidup dan dapat lepas dari krisis dan kegelisahan. Menurut 



(Mahfuzh, 2007) kemampuan penyesuaian disebut sebagai proses 

dinamika yang berkesinambungan yang dituju oleh seseorang untuk 

mengubah tingkah lakunya, agar muncul hubungan yang selaras dengan 

diri dan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah segala 

sesuatu yang dapat mempengaruhi seluruh kemampuan dan kekuatan-

kekuatan yang ada disekelilingnya, sehingga mampu untuk belajar 

bagaimana cara menguasai serta mematangkan diri mereka yang pada 

akhirnya mereka akan sanggup mengendalikan keinginan dan emosi 

dalam diri. 

Kemampuan penyesuaian yang dimiliki oleh para subjek secara 

umum dapat dikategorikan kedalam lima bentuk penyesuain, yaitu; 

kemampuan penyesuaian sosial, kemampuan penyesuaian kognitif, 

kemampuan penyesuaian moral, kemampuan penyesuaian afektif, dan 

kemampuan penyesuaian spiritual. Adapun kemampuan penyesuaian 

tersebut terintegrasi pada masing-masing subjek dimana setiap subjek 

mempunyai kemampuan penyesuaian yang berbeda-beda.  

Penyesuaian sosial merupakan kemampuan untuk bereaksi secara 

efektif dan sehat terhadap situasi, realitas dan relasi sosial sehingga 

tuntutan hidup bermasyarakat dipenuhi dengan cara yang dapat diterima 

dan memuaskan. Seseorang yang memiliki penyesuaian diri sosial yang 

baik adalah seseorang yang mampu merespon secara matang, efisien, 

memuaskan dan bermanfaat. Efisien maksudnya adalah apa yang 

dilakukannya memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang 

diinginkannya tanpa banyak mengeluarkan energi, tidak membuang waktu, 

dan melakukan sedikit kesalahan. Pengertian bermanfaat maksudnya 



adalah apa yang dilakukan ditujukan untuk kemanusiaan dan lingkungan 

sosial, dengan demikian terdapat kategori individu yang baik dalam 

penyesuaian diri, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan 

sosialnya. 

 Penyesuaian sosial pada masing-masing subjek dalam 

penelitian ini diartikan sebagai kemampuan subjek untuk berinteraksi 

dengan orang lain dan situasi-situasi tertentu yang ada di lingkungan 

sosial dimana subjek berada secara efektif dan sehat sehingga subjek 

memperoleh kepuasan dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang dapat 

dirasakan oleh dirinya dan orang lain atau lingkungannya. (Schneiders, 

1964) 

Kemampuan Kognitif berhubungan dengan atau melibatkan kognisi. 

Sedangkan kognisi merupakan kegiatan atau proses memperoleh 

pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan, dsb) atau usaha mengenali  

sesuatu melalui pengalaman sendiri. Kemampuan kognitif adalah 

penampilan-penampilan yang dapat diamati sebagai hasil-hasil kegiatan 

atau proses memperoleh pengetahuan melalui pengalaman sendiri 

(Sudjino, 2001) 

Dalam penelitian ini kemampuan penyesuain kogntifi dilakukan 

untuk dapat terlepas dari berbagai ancaman dan dampak akibat konflik, 

agar dapat keluar dari permasalahan yang berkaitan dengan konflik, 

sehingga korban dapat hidup lebih baik lagi. Para subjek memfokuskan 

pikiran pada tujuan untuk menjadi lebih baik, dan tidak memikirkan 

berbagai macam ancaman yang ada.  



Kemampuan penyesuaian moral sebagai alasan untuk dapat 

bertahan hidup menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dari 

hasil analisis data diperoleh. Keempat subjek menjadikan keluarga 

sebagai alasan utama agar mereka bertahan menjadi pribadi yang lebih 

baik dan dapat berguna juga bagi lingkungan sosial.  

Kemampuan penyesuaian afektif adalah kemampuan seseorang 

yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Kemampuan afektif mencakup 

watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa 

pendapat mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan 

perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat 

tinggi. Kemampuan penyesuaian afektif yang dimiliki para subjek dalam 

penelitian ini secara keseluruhan merasa sehat secara psikis dan tidak 

lagi terpuruk akibat dari kejadian konflik yang menimpa mereka. Mampu 

mengendalikan emosi secara baik dan mampu untuk mejaga selera 

humor mereka disela-sela tekanan batin yang dialami, membuktikan 

bahwa para subjek dapat berkemampuan penyesuaian dengan baik. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Fredrickson (2001) yang mengatakan bahwa 

kemampuan penyesuaian merupakan salah satu fasilitator dalam proses 

pemulihan melepaskan rangsangan otonom yang dihasilkan dari emosi 

negatif. Kemampuan penyesuaian tercerim dalam kapasitas 

mempertahankan hasil yang positif untuk menghadapi persitiwa 

kehidupan yang tidak diinginkan (Bergerman dkk, 2006).  

Kemampuan spiritual adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, 

nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Kemampuan spiritual memberi arah 

dan arti bagi kehidupan kita tentang kepercayaan mengenai adanya 



kekuatan non fisik yang lebih besar dari pada kekuatan diri kita. Suatu 

kesadaran yang menghubungkan kita langsung dengan Tuhan, atau apa 

pun yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita.  Spiritual juga 

berarti kejiwaan, rohani, batin, mental, moral. Lebih spesifik kemampuan 

spiritual dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

menghadapi dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan nilai, 

batin, dan kejiwaan. Kemampuan ini terutama berkaitan dengan abstraksi 

pada suatu hal di luar kekuatan manusia yaitu kekuatan penggerak 

kehidupan dan semesta (Munandir, 2001) 

Kemampuan penyesuaian spiritual yang dimiliki para subjek dalam 

penelitian ini dilakukan agar diri mereka dapat bertahan hidup melewati 

berbagai rasa ketidaknyamanan akibat konflik yang menimpa mereka. 

Dalam proses resiliensi, kemampuan ini dirasakan sangat efektif karena 

berkaitan langsung dengan penyebab konflik ini. Kemampuan 

penyesuaian spiritul ini sebagai strategi koping unutk melawan rasa 

ketidaknyamanan dalam diri subejk. 

Resiliensi sangat berkaitan erat dengan strategi koping yang dipilih 

oleh subjek saat menghadapi permasalahn hidup yang dialaminya. 

Tugade dan Fredrickson (2004) mengatakan bahwa individu yang resilien 

mampu melakukan strategi koping yang efektif ketika mereka mengalami 

stres. Skinner dkk (2003) mengatakn bahwa individu akan berjuang dan 

mengembangkan serangkaian kemampuan penyesuaian untuk 

menangkal, mengubah, dan mentransformasikan pengalaman yang 

menekan menjadi pertumbuhan psikologis. Oleh karena itu setiap individu 

mempunyai cara yang berbeda dalam menghadapi hidup yang 



dialaminya. Taylor (2006) mengemukakan bahwa strategi koping memiliki 

tujuan yang positif yang dapat mengurangi kondisi lingkungan yang 

berbahaya dan meningkatkan pemulihan, mampu menyesuaikan diri dari 

kenyataan hidup yang negatif, mampu mempertahankan citra diri yang 

positif, mempertahankan keseimbangan emosi dan mampu meneruskan 

hubungan yang baik dengan orang lain. Subjek yang telah sukses 

melakukan strategi koping yang baik jika subjek telah mampu mencapai 

keseimbangan fungsi psikologis. 

Strategi koping yang dilakukan dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi merupakan salah satu mediator terjadinya resiliensi. 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa strategi koping yang 

muncul pada setiap subjek adalah bentuk stratgei koping fokus emosi. 

Strategi koping fokus emosi adalah cara penyelesaian masalah yang 

melibatkan proses berfikir atau kognitif, tidak berorientasi mengubah 

relasi personal dan lingkungan, tetapi mengubah makna dari suatu 

kondisi yang menekan yang sedang dihadapi (Lazarus dalam Rembulan, 

2009). Strategi koping fokus emosi terdiri dari dua tahap, yaitu 

mengakrabi emosi dengan cara mengenal emosi, menerima pengalaman 

emosional, mengekspresikan atau menerjemahkan emosi ke dalam 

simbol atau kata-kata. Tahap kedua adalah meninggalkan emosi dengan 

cara melihat emosi dan perilaku yang adaptif dan maladaptif, 

mengidentifikasikan pikiran destruktif, dan mefasilitasi bentuk koping yang 

lebih adaptif (Greenberg dalam Rembulan, 2009). Strategi koping juga 

penting untuk dilatih pada setiap individu, hal ini sesuai dengan pendapat 



Mitchel (dalam Nasution, 2009) yang menyatakan bahwa dengan 

menggunakan strategi koping dapat mempengaruhi kualitas hidup. 

Adapun kemampuan penyesuaian yang dapat dilakukan oleh para 

subjek tersebut dikarenakan adanya faktor pendukung dari luar yaitu 

adanya dukungan keluarga dan dukungan sosial budaya. Menurut 

Ekandari dkk (2001) apabila setelah terjadinya konflik tidak ada dukungan 

yang diberikan bagi korban, maka perempuan korban konflik akan 

mengalami stres berat pasca trauma, yaitu gangguan secara emosi yang 

berupa sulit tidur, depresi, ketakutan, bahkan bisa bunuh diri. Dari 

penelitian ini ditemukan fakta bahwa mendapat dukungan sosial 

memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kondisi psikologis 

perempuan korban konflik yang pada akhirnya mempengaruhi daya tahan 

menghadapi cobaan hidup yang disebut resiliensi. Resiliensi adalah 

kemampuan seseorang untuk berkemampuan penyesuaian dalam kondisi 

sulit dan selalu dapat bangkit kembali saat menghadapi masalah, 

sehingga dapat melewati segala resiko kegagalan dan membangun 

kehidupan masa kini maupun masa depan yang sehat dan adaptif 

(Almeida, 2005). 

Keluarga mempunyai peluang yang sangat besar dalam 

mendampingi perempuan yang menjadi korban konflik untuk melewati 

hari-hari terberat mereka akibat konflik yang menimpanya. Keluarga dapat 

memberikan rasa aman kepada korban dan menerima keadaan korban 

apa adanya. Hasil analisis data pada penelitian ini, masing-masing 

keluarga memiliki cara tersendiri dalam memberikan dukungan terhadap 

anggota keluarga mereka yang menjadi korban konflik. Taylor (2006) 



mengatakan bahwa dukungan sosial mampu, mnengurangi tekanan 

psikologis akibat sakita yang diderita individu baik itu dukungan emosi 

atau keberadaan orang lain untuk mengatasi apa yang dirasakannya, 

perempuan korban konflik membutuhkan kesempatan, dukungan dan 

dorongan dari keluarga agar dapat mandiri. Peran keluarga sangat 

diperlukan perempuan korban konflik sebagai penguat untuk setiap 

perilaku yang telah dilakukannya.  

Pasca konflik yang terjadi di Ambon, perempuan korban konflik 

ambon memiliki resiliensi yang baik. Perempuan ambon menempatkan 

diri mereka sesuai dengan peran sosial yang telah dibentuk oleh tardisi-

tradisi budaya Ambon dan secara tidak langsung telah membentuk 

mereka kuat mengahadpi tekanan yang datang silih berganti dan 

menjadikannya suatu proses pembelajaran. Peristiwa konflik yang dialami 

perempuan Ambon, tidak mengakibatkan mereka larut dalm kesedihan 

dan putus asa, tetapi secara pribadi perempuan Ambon mampu 

meregulasi emsoi dan perasaan, melakukann aktifiats yang mendukung 

untuk tetap bertahan dan berjuang serta mampu melihat peluang dan 

menjadikannya sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan sosialnya. 

Hasil penelitian ini mampu menjawab keraguan tentang bagaimana 

perempuan ambon dapat kembali bangkit dari masa-masa suram yang 

mereka alami. Resiliensi perempuan Ambon bisa terlihat dari 

terbentuknya daya tahan yang telah lama dimiliki. Kelenturan yang dimiliki 

perempuan Ambon, memberika kesiapan dan latihan terhadap diri, 

sehingga ketika ada semacam konflik, perempuan Ambon dapat adaptif 



dan mampu menyesuaikan diri baik secara emosi dan pemikiran terhadap 

peristiwa yang dialami. 

Menurut Werner (dikutip dalam Friborg, 2003) perbedaan gender 

dalam resiliensi kurang mandapat perhatian, namun terdapat satu 

penemuan konsisten yang menunjukan bahwa perempuan yang resilien 

cenderung membangkitan dan menyediakan dukungan sosial yang lebih 

maksimal. Kondisi ini menjelaskan bahwa perempuan Ambon dengan 

teguh memegang prinsip nilai-niali budaya “pela gandong” yang menjadi 

sumber semangat bagi perempuan Ambon untuk tetap kuat menahan 

beban dan tekanan hidup dengan saling bekerja sama dan berbagi 

pengalaman emosi diantara sesama korban konflik (Islam-Kristen). 

Selanjutnya pepatah Ambon “potong di kuku rasa di daging, katong 

semua orang basudara” menjadi landasan yang digunakan dalam 

bekerjasama untuk membangun kepercayaan diri yang hancur akibat 

konflik. Pemahaman dan kepatuhan terhadap nilai-nilai buadaya Ambon 

memudahkan perempuan Ambon memakanai arti dari semboyan yang 

ada pada masyarakat Ambon. 

Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitiaan yang dilakukan 

oleh Maguire & Hagan (2007). Yang menemukan bahwa resiliensi sosial 

merupakan kapasitas kelompok sosial dan masyarakat unutuk pulih dan 

memliki respon positif terhadap krisis, dengan mengemukakan indikator-

indikator yang terdapat dalam resliensi sosial adalah modal sosial, norma, 

sikap, niali-nilai, efikasi bersama serta perasaan sebagai bagian dari 

masyarakat (sense of community). Hasil penelitian ini juga di dukung oleh 

penelitian Bonano dkk, (2007). Pada penelitian Boanano ditemukan faktor 



demografi yang dapat mempengaruhi resiliensi. Resiliensi perempuan 

Ambon tidak terlepas dari faktor demografi terutama pendapat ekonomi, 

dan tekanan hidup masa lalu. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh maka dapat diketahui ada 

lima faktor yang turut berpengaruh pada peningkatan resiliensi subjek., 

yang pertama yaitu sikap subjek dan motivasi untuk bangkit dari 

keterpurukan. Faktor kedua adalah kepribadian, karakteristik seseorang 

dalm berperilaku. Kepribadian yang baik akan mudah terjadinya 

penurunan emosi. Faktor ketiga adalah pengaruh budaya, yaitu identits 

yang berdasarkan pada nilai-nilai yang dianut dalam budaya tertentu. 

Dalam hal ini secara jelas budaya memberikan dampak positif bagi 

peningkatan perasaan serta mengangkat harga diri subjek sebagai 

perempuan. Faktor keempat adanya dukungan sosial, yaitu keberadaan 

orang lain yang mendukunga, mencintai, membimbing, dan memberikan 

pengaruh yang positif bagi perkembangan subjek. Faktor terakhir yaitu 

strategi koping yang digunakan, yaitu usaha yang dilakukan untuk dapat 

mengelolah segala tuntutan dari dalam diri maupun dari luar untuk dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam diri subjek. 

Faktor-faktor pendukung diatas membuat perempuan korban 

konflik bangkit dari keterpurukan dan keluar dari masalah yang mereka 

hadapi dan berusaha menjadi lebih kuat agar dapat hidup normal 

layaknya pribadi mereka sebelum konflik terjadi. Individu yang resilien 

mampu menjadikan dukungan yang diperolehnya dari orang lain 

menjadikannya pribadi yang lebih baik lagi kedepannya (Connor, 2006). 

Perempuan korban konflik yang resilien tidak memunculkan simtom 



patologis pada situasi-situasi yang cenderung negatif, mengancam dan 

dapat mengatasi kejadian-kejadian negatif untuk dapat hidup secara 

berkualitas. Perempuan korban konflik dengan resiliensi yang tinggi 

mampu keluar dari permasalahan yang dihadapi dengan cepat dan tidak 

terbenam dengan perasaan sebagai korban konflik. Jangka waktu proses 

terjadinya resiliensi pada masing-masing partisipan berbeda-beda. 

Tergantung bagaimana subjek dapat merespon diri dan lingkungannya 

serta seberapa jauh subjek mendapat dukungan dari keluarga dan 

masyarkat sosial disekitarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Hasil analisis data penelitian menunjukan bahwa semua subjek 

memiliki berbagai kemampuan penyesuaian yang menunjukan resiliensi 

mereka dalam menghadapi kenyataan hidup setelah terjadinya konflik. 

Proses yang dilakukan oleh para subjek berbeda-beda, agar mereka bisa 

tetap bertahan menghadapi hidup dan lepas dari situasi yang mengancam 

dirinya. Subjek pada penelitian ini memiliki latar belakang budaya yang 

sama tetapi mempunyai karakteristik yang berbeda. Perbedaan inilah 

yang kemungkinan memberikan suatu ciri tertentu pada fokus penelitian 

ini. Sehingga hasil yang ditemukan juga berbeda pula pada setiap kasus. 

Para perempuan korban konflik dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa berbagai dampak yang merugikan bagi diri mereka akibat konflik, 

tetapi dibalik dampak tersebut terdapat juga berbagai kemampuan 

penyesuaian ketahanan dalam menghadapi permasalahan psikologis 

yang terkait dengan konflik. Dampak tersebut berupa dampak fisik, 

dampak sosial, dan dampak psikologis. 

Subjek dalam penelitian ini memiliki berbagai kemampuan 

penyesuaian untuk menghadapi berbagai dampak yang dialami tersebut. 

Ada dua karakteristik subjek pada saat resiliensi. Yang pertama, 

karakateristik kepribadian subjek yang tangguh dan mampu memotivasi 

diri sendiri merupakan proses mempercepat subjek keluar dari tekanan. 



Karakteristik yang kedua adalah karakteristik nila-nilai budaya. Subjek 

yang adalah perempuan Ambon secara nilai-nilai sosial buadaya memiliki 

kebersamaan yang tinggi, perasaan senasib dan sependeritaan. Nilai 

sosial dan budaya seperti pela gandong yang menjadi landasan dalam 

menjalankan hidupnya, sehingga mereka dapat bekerjasama menghadapi 

tantangan hidup yang dialami. Dari karakteristik inilah Subjek memiliki 

kapasitas positif yang dapat dijadikan sebagai modal untuk bangkit dari 

keterpurukan, secara umum subjek memiliki kemampuan meregulasi diri, 

tidak mudah terseret dalam ketidakberdayaan serta mampu melihat 

peluang dan manfaat dari peristiwa traumatis.  

Secara keseluruhan penelitian ini menunjukan bahwa subjek 

memiliki resiliensi yang baik dan dapat menyadari serta mampu 

meningkatkan resiliensi yang dimilikinya untuk dapat keluar dari 

masalahnya dan menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitarnya. 

B. Saran 

1. Bagi Subjek 

Peneliti memberikan saran agar para subjek tetap menjaga dan 

memberikan ekspresi perasaan yang positif bagi lingkungan dimana 

mereka berada, tanpa harus mengalami kecemasan dan keraguan. Para 

subjek harus bisa mendorong dirinya sendiri untuk dapat keluar dari 

persoalan yang mereka alami, sehingga dengan sikap postif yang dimiliki 

para subjek, lingkungan sekitar dapat belajar dan mampu menyelesaikan 

setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Seperti yang 

terjadi pada kasus subjek 2 yang mampu mendorong dirinya secara positif 



untuk mengkoordinir sesama pengungsi supaya tidak hidup dalam 

penyesalan dan ketakutan akibat menjadi korban konflik. 

2. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat sosial diharapkan dapat memberikan dukungan yang 

postif bagi para perempuan korban konflik dalam menemukan jati diri 

untuk bangkit dari keterpurkan akibat konflik. Hal-hal konkrit yang dapat 

diberikan bagi para perempuan korban konflik adalah dengan tidak 

mendiskriminasikan mereka dalam lingkungan sosial, masyarakat sosial 

harus merangkul para korban konflik dalam setiap kegiatan-kegiatan yang 

berlangsung dalam masyarakat. 

3. Bagi Psikolog dan Pekerja Sosial 

Para psikolog sosial agar dapat menemukan intervensi yang tepat dalam 

menangani proses penangan psikis bagi perempuan-perempuan yang 

menjadi korban konflik. Psikolog dan pekerja sosial harus mampu 

mengkaji dan menerapkan teori-teori psikologi sosial dalam kasus-kasus 

kekerasaan yang melibatkan perempuan.   

4. Bagi Peneliti Berikutnya 

Disarankan untuk peneliti berikutnya agar dapat mengembangkan 

penelitian yang menggali lebih dalam mengenai perempuan-perempuan 

yang menjadi korban konflik, serta menggali kompetensi budaya-budaya 

lokal sebagai model pendekatan bagi para korban, seperti pendekatan 

budaya pela gandong yang ada di Maluku yang dapat diterapkan dalam 

proses resiliensi bagi korban-korban kekerasaan perempuan akibat 

konflik. Bukan hanya untuk perempuan korban konflik Ambon tetapi 

semua perempuan korban konflik yang terjadi di Indonesia dan dimana 



saja. Penelitian melalui pendekatan etnografi dan feminisme, dapat 

digunakan untuk melengkapi data penelitian, melalui pendekatan-

pendekatan tersebut diharapkan dapat menjawab siklus permasalahan 

dan tantangan yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang, sebab 

kedepan masih banyak kasus-kasus kekerasaan perempuan yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Bagi Pemerintah Daerah 

Diharapkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan memberikan 

ruang untuk pengembangan ketrampilan perempuan korban konflik, 

memberikan kesempatan untuk belajar dan mendapatkan pelatihan-

pelatihan. Pemerintah kota Ambon agar memperhatikan kebutuhan 

perempuan pasca konflik dengan membuat kebijakan yang berperspektif 

pada perempuan. Contohnya memperhatikan kebutuhan akan akses 

kesehatan dan pendidikan yang berbasis gender. 
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