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BAB III 

STRATEGY COPING MECHANISM 

PEREMPUAN RWANDA PASCA KONFLIK 1994 

 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana kondisi perempuan 

Rwanda pasca berakhirnya genosida 1994 beserta konsekuensi dari tindakan 

kekerasan seksual dan perkosaan yang menimpa mereka. Kemudian pada bagian 

akhir, penulis akan menjelaskan bentuk upaya seperti apa yang mereka lakukan 

untuk menghadapi maupun menghilangkan konsekuensi tersebut dengan 

menggunakan strategi mekanisme koping dan mengidentifikasinya dengan 

menggunakan cope inventory. 

 

3. 1. Kondisi Perempuan Rwanda Pasca Genosida 

 Genosida Rwanda pada tahun 1994 sangat tergenderisasi, hal tersebut 

dikarenakan perempuan Tutsi tidak hanya dianggap sebagai ancaman bagi etnis 

Hutu demi meraih posisi hirarkinya atas Rwanda tetapi perempuan Tutsi turut 

dipandang sebagai rantai penyambung etnis mereka yang harus diputuskan demi 

upaya ethnic cleansing yang dilakukan oleh etnis Hutu. Sehingga propaganda 

yang dilahirkan sengaja dikonfrontasi oleh ekstrimis Hutu dengan mengadopsi 

kekerasan berbasis gender sebagai strategi dan kekerasan seksual serta perkosaan 

sebagai alat untuk menghancurkan etnis Tutsi melalui perempuan-perempuannya. 

 Dehumanisasi, luka, dan teror yang dilakukan oleh Hutu terhadap 

perempuan Tutsi tidak hanya berdampak kepada satu individual perempuan saja 
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namun turut menghasilkan dampak kepada suatu komunitas dimana perempuan 

merupakan sebuah bagian yang besar didalamnya, yaitu etnis. 191  Tindakan 

perkosaan yang dilakukan selama genosidapun pada umumnya berakhir dengan 

dua pilihan, pertama diperkosa lalu dibunuh oleh pelaku perkosaan, kedua 

diperkosa atau dilepas kembali oleh pelaku perkosaan dengan tujuan agar mereka 

mati secara perlahan setelah kesucian dan identitas mereka dihancurkan. 192 

Dengan kontras, tindakan tersebut memberikan efek ganda terhadap perempuan 

Rwanda seperti: 

1. Perempuan Tutsi menerima rasa malu atas rusaknya identitas diri dan etnis 

mereka terhadap tindakan perkosaan yang dilakukan. 

2. Perempuan Tutsi yang merupakan korban perkosaan selama genosida 

harus menghadapi stigma sosial yang memandang rendah dan 

memarginalkan perempuan yang merupakan korban perkosaan. 

3. Perempuan Tutsi mendapati dirinya mengandung anak yang tidak 

diinginkan atas tindakan perkosaan yang memiliki tujuan penghamilan 

paksaan. 

4. Luka yang mereka terima atas tindakan kekerasan seksual menghasilkan 

penyakit ataupun selama perkosaan berlangsung terdapat penyakit yang 

ditularkan seperti HIV/AIDS.193 

Keempat hal diatas merupakan sebagian dampak yang dihasilkan dari satu 

tindakan saja yaitu perkosaan, tidak seperti hal tambahan lainnya yang dilakukan 

                                                         
191Bruce Baker, 2010, Security in Post-Conflict Africa: The Role of Nonstate Policing, Florida: 
CRC Press, hal 133. 
192 Ibid. 
193 Branch and Virgili, Op. Cit., hal 145-151. 



 101 

etnis Hutu terhadap perempuan Tutsi seperti mutilasi organ reproduksi dan 

perbudakan seksual yang turut menyumbangkan konsekuensi ataupun beban dan 

trauma terhadap korban.194 Sehingga dengan hal seperti itu menyebabkan kondisi 

perempuan Tutsi pasca genosida menjalani sisa hidupnya dengan trauma akan 

kejadian-kejadian tragis yang telah menyerang mereka. 

 Kemudian, mengingat sistematisnya tindakan kekerasan seksual dan 

perkosaan yang dilakukan selama genosida tidak saja menghasilkan dampak 

ataupun merugikan perempuan Tutsi saja namun perempuan Hutu turut mendapat 

tindakan yang sama seperti perempuan Tutsi yang menjadi korban apabila mereka 

berafiliasi dengan etnis Tutsi dan tidak berkontribusi selama berlangsungnya 

genosida. 195  Ditambah lagi dengan keberhasilan pasukan RPF mengalahkan 

tentara FAR di Kigali mengakibatkan pasukan RPF melakukan hal yang serupa 

dengan apa yang menimpa perempuan Tutsi terhadap perempuan Hutu.196 Dengan 

kondisi seperti itu, ketika genosida berakhir dapat dikatakan secara keseluruhan 

perempuan Rwanda yang merupakan korban kekerasan seksual dan perkosaan 

mendapatkan konsekuensinya. 197  Kemudian bagi sebagian laki-laki Rwanda 

perkosaan yang menimpa istrinya merupakan implikasi dari sebuah bentuk 

penghinaan dimana penghinaan tersebut tidak saja ditujukan untuk mereka saja 

tetapi terhadap etnis mereka maupun komunitas mereka sesuai dengan tujuan 

                                                         
194 Baker, Op. Cit., hal 132. 
195 Organization of African Unity, Op. Cit., hal 149. 
196 Newbury and Baldwin, Op. Cit., hal 3. 
197  Dalam konteks tindakan kekerasan seksual dan perkosaan, kedua perempuan dari masing-
masing etnis telah menjadi korban dalam ganasnya genosida 1994. Perempuan Tutsi menjadi 
target utama karena berdasarkan etnisnya, perempuan Hutu turut menjadi target karena kecurigaan 
ekstrimis Hutu terhadap afiliasinya bersama Tutsi maupun tidak berkontribusi dalam genosida. 
Sehingga secara keseluruhan dengan melihat kacamata gender, perempuan merupakan korban 
yang selalu ditargetkan dan diperparah dengan tindakan-tindakan keji yang dilakukan.  
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ekstrimis Hutu dalam melancarkan aksi ethnic cleansing yang mereka lakukan.198 

Sehingga pasca genosida laki-laki Rwanda banyak melakukan penolakan untuk 

melanjutkan hidup bersama lagi dengan istri maupun anak perempuannya yang 

telah diperkosa selama genosida. 

 

“When war comes, the biggest impact is on women. The 
children who are remaining are the responsibility of women. 
Men are not there. So the women are peacemakers, and they 
are the ones that try to make peace.” 

 
-Teddy Gacinya-199 

 

 Sesuai dengan kutipan diatas, ketika berakhirnya suatu konflik bersenjata 

dampak terbesarnya tidak hanya semata-mata menyerang kondisi negara ataupun 

kedua belah pihak yang bertikai, namun diluar hal tersebut terdapat golongan lain 

yang menuai konsekuensi selama sisa hidupnya apabila mereka merupakan 

korban tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam konflik bersenjata, 

yaitu perempuan. Ditambah lagi dengan dijadikannya mereka sebagai target 

utama atas karena gender mereka yang berpengaruh dalam suatu komunitas atau 

etnis, sehingga menyisakan segala peran dan tanggung jawab laki-laki yang harus 

mereka pikul demi terwujudnya perdamaian untuk negaranya. 

 Lebih lanjut, dengan berakhirnya genosida selama 100 hari dan memakan 

angka korban cukup tinggi yang didominasi oleh laki-laki memberikan 

                                                         
198 Baker, Op. Cit., hal 133. 
199 Elizabeth Powley, 2003, Strengthening Governance: The Role of Women in Rwanda’s 
Transition, Washington DC: Hunt Alternatives Fund, hal 16, dalam 
https://www.inclusivesecurity.org/wp-
content/uploads/2012/08/10_strengthening_governance_the_role_of_women_in_rwanda_s_transit
ion.pdf diakses pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 22:14 WIB 

https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2012/08/10_strengthening_governance_the_role_of_women_in_rwanda_s_transition.pdf
https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2012/08/10_strengthening_governance_the_role_of_women_in_rwanda_s_transition.pdf
https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2012/08/10_strengthening_governance_the_role_of_women_in_rwanda_s_transition.pdf
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perempuan sebagai pemegang populasi yang terbesar di Rwanda pada saat itu. 

Hal tersebut memberikan dampak hancurnya jalinan sosial dan menimbulkan 

ketidakstabilan demografik Rwanda dimana peran perempuan dalam tingkatan 

sosial dan gender turut berubah. 200  Sehingga pasca genosida perempuan 

memandang rekonstruksi ekonomi dan sosial bukanlah lagi sebuah konsep 

tradisional yang seutuhnya harus dilakukan oleh laki-laki. 201 Dengan keadaan 

tersebut turut memaksa perempuan Rwanda untuk berpikir dan melakukan 

tindakan yang berbeda seperti pada umumnya yang perempuan lakukan, dimana 

mereka turut dituntut untuk mengembangkan keterampilan yang seharusnya tidak 

mereka lakukan ataupun tidak pernah didapatkan sebelumnya demi mengisi 

kekosongan peran laki-laki yang dapat dikatakan tidak lagi bisa diharapkan untuk 

menopang mereka.202 

 Perempuan Rwanda seketika memegang peran ganda demi 

keberlangsungan hidup mereka seperti menjadi kepala rumah tangga yang harus 

menjaga kondisi finansial mereka, tokoh masyarakat yang memberikan layanan 

terhadap suatu komunitas yang terbentuk atas ikatan korban genosida, 

menyediakan dan menjaga bagi 500.000 anak yang kehilangan kedua orang 

tuanya selama genosida. Tidak berhenti hanya disitu, perempuan Rwanda turut 

memerankan peran yang sangat penting dengan tidak hanya melakukan 

rekonstruksi fisik keadaan Rwanda tetapi juga memperbaiki dan meningkatkan 

tatanan pemerintahan.203 

                                                         
200 Ibid., hal 12. 
201 Ibid., hal 13. 
202 Ibid., hal 14. 
203 Ibid., hal 15. 
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 Secara keseluruhan perempuan Rwanda mengambil sebagian besar peran 

maupun bagian-bagian penting lainnya yang telah hancur pada badan masyarakat 

dan memulai kembali proses pembangunan maupun mencoba untuk 

menstabilkan keadaan domestik mereka, namun dilain sisi hal yang sama 

pentingnya ialah mereka harus melakukan upaya koping terhadap konsekuensi 

yang dihasilkan dari brutalnya tindakan kekerasan seksual yang menyerang 

mereka agar dapat melakukan social healing dengan tujuan agar dapat 

mengurangi ataupun menghilangkan trauma dan stigma sosial yang terus menjadi 

beban di sisa hidup mereka. 204  Penulis mengasumsikan hal tersebut sama 

pentingnya seperti proses peacebuilding, namun proses pembangunan 

perdamaian seutuhnya tidak dapat diraih secara absolut apabila aktornya masih 

terbebani oleh hal lain yang turut menghalanginya dalam proses 

mereintegrasikan dirinya kembali kedalam masyarakat. 

 

3. 2. Konsekuensi Dari Tindakan Kekerasan Seksual dan Perkosaan  

 Walaupun dengan berakhirnya genosida dalam kurun waktu 100 hari, 

namun hal tersebut masih dianggap tidak bisa memberikan esensi sesungguhnya 

mengenai kebebasan dan seketika dapat menghilangkan problematika yang 

mengancam posisi maupun kondisi perempuan Rwanda, melainkan penulis hanya 

memandangnya sebagai sebuah momentum saja ataupun hanya sebagai sebuah 

wacana saja mengenai berakhirnya perselisihan diantara kedua etnis yang bertikai. 

Akan tetapi, apabila melihat posisi perempuan Rwanda yang merupakan korban 

                                                         
204 Ibid. 
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sesungguhnya dari genosida 1994, hal tersebut merupakan sebuah babak baru 

yang harus dihadapi dan diperjuangkan karena dari setiap bentuk tindakan yang 

menyerang mereka mengakibatkan munculnya beragam konskuensi yang lebih 

menyakitkan melebihi apa yang telah mereka terima ataupun saksikan ketika 

berlangsungnya genosida tersebut.205 

 Kemudian diluar dari konsekuensi sosial yang harus mereka hadapi, 

perempuan Rwanda turut menderita permasalahan kesehatan dan mental yang 

sebagian besar dibentuk oleh luka, rasa cemas dan takut, serta trauma akan 

kejadian tragis yang telah menyerang mereka.206 Sehingga pada bagian ini penulis 

akan memaparkan dan menjelaskan seperti apa bentuk konsekuensi maupun 

permasalahan psikologis yang diterima oleh perempuan Rwanda pasca 

berakhirnya genosida sebelum melihat bagaimana mereka menghadapinya dengan 

menggunakan strategi mekanisme koping demi mewujudkan keberhasilan 

integrasi mereka kepada lingkungan sosialnya. Diantara lain bentuknya ialah: 

  

3. 2. 1. Luka dan Penyakit Menular 

 Tindakan kekerasan seksual dan perkosaan terkadang hanya 

dipandang sebagai sebuah kejadian yang umum terjadi dalam suatu 

peperangan, genosida, ataupun konflik bersenjata lainnya, namun dari 

tindakan tersebut menghasilkan konsekuensi penyakit menular terhadap 

korbannya seperti luka yang terinfeksi, hepatitis, sipilis, atau bahkan 

diperparah dengan hadirnya HIV/AIDS seperti dalam konteks perempuan 
                                                         
205 Human Rights Watch Reports, 2004, Rwanda, dalam 
https://www.hrw.org/reports/2004/rwanda0904/4.htm diakses pada 16 Juni 2017 pukul 23:56 WIB 
206 Ibid. 
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Rwanda yang sebagian besar terjangkiti oleh virus tersebut. 207  Tidak 

hanya itu, korban kekerasan seksual dalam konflik bersenjata juga turut 

menghadapi konsekuensi medis seperti pendarahan internal, fistula, 

inkontinesia, dan luka lainnya yang dapat mengancam jiwa korban, 

termasuk pula tindakan mutilasi genital yang diterima oleh perempuan 

Rwanda dimana mutilasi genital tersebut dapat dikatakan sebagai salah 

satu bentuk dari tindakan kekerasan seksual. 208  Secara keseluruhan 

tindakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit, 

penderitaan, dan kerusakan fisik secara permanen namun tindakan 

tersebut turut menghadirkan beragam konskuensi selama korban 

menjalani sisa hidupnya.209 

 Seperti dalam konteks Rwanda, dengan berakhirnya genosida 1994 

memberikan estimasi korban perkosaan yang mencapai angka lebih dari 

500.000 korban dan berdasarkan laporan data Human Rights Watch 

sebesar 70 persen hingga 90 persen korban perkosaan dalam genosida 

tersebut positif terjangkiti oleh virus HIV/AIDS. 210 Virus tersebut tidak 

hanya ditularkan melalui unsur unsur ketidaksengajaan atas tindakan 

perkosaan yang dilakukan, tetapi penularan tersebut sengaja dijadikan 

sebagai salah satu instrumen tambahan oleh ekstrimis Hutu untuk 

                                                         
207 Cunningham, Op. Cit., hal 285. 
208 Fistula dan inkontenisa ialah istilah medis untuk menyebutkan jenis luka yang berada pada 
bagian vital perempuan. Pada umumnya luka ini didapat atas hasil perkosaan yang ditambah 
dengan kekerasan fisik serta adanya benda-benda asing yang digunakan dalam tindakan perkosaan 
tersebut. Dengan rusaknya bagian vital korban tersebut dalam jangka panjangnya dapat turut 
menyebabkan infeksi dan menganggu tingkat reproduksi korban.  
209 Ibid., hal 286. 
210 Human Rights Watch Report 2004, Op. Cit. 



 107 

mengurangi populasi etnis Tutsi dengan cara memfasilitasinya dengan 

tindakan perkosaan masal.211  

 Dengan mewabahnya virus tersebut tidak saja memberikan 

penderitaan bagi perempuan yang merupakan korban perkosaan, tetapi 

virus tersebut turut menjangkiti orang lain yang berada dekat pada 

perempuan yang telah terinfeksi virus tersebut. 212  Sehingga pasca 

genosida, Rwanda tidak saja dibebankan oleh kondisi demografis tetapi 

juga dibebankan oleh wabah epidemik virus tersebut dan dapat dikatakan 

pula sebagai salah satu bentuk tersekuritisasinya perempuan Rwanda 

karena tidak saja menyerang mereka secara pribadi tetapi juga 

menyebabkan permasalahan baru terhadap tingkat kesehatan nasional.213 

Hal tersebut turut membentuk asumsi dan stigma yang hadir dalam 

masyarakat dan pada umumnya mereka akan memperlakukan korban 

dengan tindakan pengucilan maupun mengisolasinya dalam suatu tempat 

demi menghindari terjangkitinya masyarakat sipil lain oleh virus 

HIV/AIDS.214 

 Selain penularan virus tersebut, mutilasi genital yang dilakukan 

terhadap perempuan Rwanda turut menyumbang konsekuensi sosial dan 

permasalahan kesehatan. World Health Organization (WHO) turut 

memberikan gambaran bagaimana dampak yang dihasilkan mutilasi 

genital terhadap kesehatan perempuan seperti adanya kerusakan jaringan 

                                                         
211 Ibid. 
212 Ibid. 
213 Hirschauer, Op. Cit., hal 6. 
214 Ibid., hal 11. 
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yang sensitif pada genital perempuan, terjadinya pendarahan atau 

komplikasi, kemudian pembentukan luka yang dihasilkan mutilasi 

mengakibatkan perempuan mengalami kesulitan pada saat melahirkan, 

termasuk pula infeksi dan kematian apabila tidak mendapatkan 

pertolongan medis.215 

 Penulis juga menambahkan seperti pemotongan payudara yang 

diterima perempuan Tutsi mengakibatkannya tidak dapat memberikan 

ASI kepada bayi yang dilahirkannya dan menyebabkannya kehilangan 

nyawa karena tidak mendapat pasokan ASI yang merupakan sebagai 

asupan makanan, kemudian mutilasi terhadap anggota tubuh lainnya 

bertujuan untuk menghilangkan karakteristik kecantikan yang dimiliki 

perempuan Tutsi sehingga dapat meningkatkan konsekuensi terhadap 

hilangnya pasangan hidup apabila perempuan tersebut ingin melakukan 

pernikahan kembali pasca berakhirnya genosida. 216  Seperti dalam 

kutipan berikut: 

“Men can reconstruct their lives, they can re-marry for example. 
Often, the women survivors cannot; if they have been raped or 
sexually mutilated, they are not desirable in marriage any more” 

 
-Rose Rwabuhihi (United Nations 1999) 

 

 Konsekuensi sosial seperti itu pada umumnya mengakibatkan rasa 

malu terhadap korbannya, bahkan tidak sedikit perempuan Rwanda yang 

mengucilkan dirinya sendiri karena rasa malu atas kecacatan tubuh yang 
                                                         
215  World Health Organization, Human Reproduction Programme: Sexual and Reproductive 
Health, dalam http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/health_consequences_fgm/en/ 
diakses pada 17 Juni 2017 pukul 22:27 WIB 
216 Ibid. 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/health_consequences_fgm/en/
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dimilikinya dan kemungkinan diperparah dengan melakukan tindakan 

bunuh diri karena adanya asumsi penolakan dari masyarakat kepada 

dirinya.217 Penulis turut berasumsi atas pandangan Rwabuhihi tersebut 

sebagian perempuan pada dasarnya akan mempertimbangkan lingkungan 

sekitarnya dalam memandang apa yang telah menimpanya maupun 

bagaimana diri korban sendiri akan beraksi terhadap lingkungan tersebut, 

sehingga memungkinkan korban akan melakukan tindakan yang 

berlawanan demi menghindari bentuk konskuensi lain atau derita 

terhadap orang yang berada disekitarnya. 

 

3. 2. 2. Kehamilan yang Tidak Diinginkan 

 Adanya tindakan penghamilan paksaan yang dijadikan sebagai 

salah satu bentuk dari kekerasan seksual oleh ekstrimis Hutu terhadap 

perempuan Tutsi selama genosida berlansung turut menyumbang 

konsekuensi, dimana konsekuensi ini dalam jangka panjangnya tidak 

hanya dirasakan oleh perempuan saja, tetapi anak yang dilahirkan pada 

nantinya turut merasakan stigma dan hukuman sosial yang sama. 

Hadirnya stigma pertama yang dirasakan perempuan dan anak yang 

terlahir tersebut ialah bentuk penolakan yang sebagian dibentuk ataupun 

berasal dari rasa malu etnis, golongan ataupun komunitas, dan ditambah 

lagi dengan adanya konsepsi bahwa anak yang terlahir dari tindakan 

                                                         
217 Heather B. Hamilton, Rwanda’s Women: The Key to Reconstruction, The Journal of 
Humanitarian Assistance, 10 May 2000, hal 6, dalam 
https://statebuildingmonitor.files.wordpress.com/2012/01/rwanda-women-the-key-to-
reconstruction.pdf diakses pada 17 Juni 2017 pukul 23:53 WIB 

https://statebuildingmonitor.files.wordpress.com/2012/01/rwanda-women-the-key-to-reconstruction.pdf
https://statebuildingmonitor.files.wordpress.com/2012/01/rwanda-women-the-key-to-reconstruction.pdf
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penghamilan paksaan tersebut ditandai sebagai lahirnya generasi baru 

dari etnis lawan yang telah menghina dan menghancurkan etnis 

perempuan yang diperkosa.218 

 Konsekuensi penolakan tersebut memberikan hukuman ganda bagi 

anak yang merupakan produk dari kehamilan paksa dan dilema terhadap 

perempuan yang mengandungnya. Sebagian besar perempuan Rwanda 

yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dihadapkan dengan 

dua pilihan, pertama posisinya dalam masyarakat atau golongan etnisnya 

dapat diterima namun dengan syarat ia menyanggupi untuk melakukan 

aborsi ataupun meninggalkan anaknya ketika telah lahir, kedua apabila 

perempuan tersebut tetap memilih untuk melahirkan anak yang 

dikandungnya maka ia dan anaknya menghadapi konsekuensi penolakan 

dan tidak mendapat posisi ataupun pengakuan dari lingkungan sekitarnya 

maupun keluarga terdekatnya dan menjadikan mereka berdua menjalani 

sisa hidupnya sebagai golongan yang dimarginalkan oleh tatanan 

masyarakat sosial Rwanda.219 

 Melihat pilihan pertama terdapat data yang menunjukan sedikitnya 

2.500 bayi ditinggalkan dan dibunuh oleh perempuan yang lebih memilih 

penerimaan dirinya terhadap lingkungan sosialnya, akan tetapi sebagian 

perempuan yang melakukan aborsi mendapati permasalahan medis yang 

fatal seperti kegagalan aborsi dan komplikasi, hal tersebut disebabkan 

karena fasilitas medis ataupun rumah sakit untuk bersalin di Rwanda 

                                                         
218 Cunningham, Op. Cit., hal 286. 
219 Ibid. 
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pasca genosida tidak memadai untuk melakukan operasi ataupun 

tindakan aborsi tersebut. 220  Kemudian mengingat faktor malu yang 

dideritanya, bahkan sebagian perempuan Rwanda melakukan aborsi 

tanpa pertolongan medis yang mengakibatkan terjadinya pendarahan dan 

berujung kepada kematian. 

 Namun penulis sendiri memandang kedua pilihan tersebut turut 

memiliki implikasi tersendiri, apabila perempuan Rwanda memilih untuk 

melakukan aborsi ataupun meninggalkan anak yang tidak diinginkannya 

hal tersebut dapat mengurangi beban sosial dan rasa malu terhadap 

masyarakat yang memandangnya serta dapat meringankan langkahnya 

untuk menghadapi permasalahan lain yang dihasilkan dari genosida, 

kemudian apabila perempuan Rwanda memilih untuk melahirkan anak 

tersebut selain adanya penolakan dari masyarakat terhadap mereka 

berdua, kondisi psikologis sang ibu menjadi semakin rentan.221 

 Hal tersebut dikarenakan ketika sang ibu melihat wajah atau 

kondisi sang anak yang dilahirkannya akan teringat kembali kejadian-

kejadian tragis yang telah menyerangnya ditambah lagi anak tersebut 

bukanlah anak yang diinginkannya maka anak tersebut akan rentan 

terhadap tindakan negatif yang dilakukan sang ibu terhadapnya.222 Disisi 

                                                         
220 Ibid. 
221 Asumsi penulis terhadap kerentanan kondisi psikologis ibu yang terhadap anak yang tidak 
diinginkannya seperti mood swing atau pergantian suasana diri. Terkadang ketika sang ibu 
mengingat kejadian tragis yang menimpanya, sang ibu dapat melampiaskan emosi tersebut 
terhadap anak dan bahkan diperparah dengan tindakan fisik. Namun ketika hal itu telah selesai, 
sang ibu kembali memeluk dan menyayangi anak tersebut, hal inilah yang penulis sebut sebagai 
hukuan ganda bagi sang anak, dimana tidak hanya hadir sebagai sebuah bentuk stigma dalam 
masyarakat tetapi juga sebuah hukuman dalam keluarga. 
222 Branche and Virgili, Op. Cit., hal 58. 
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lain, walaupun kehamilan tersebut merupakan akibat dari adanya 

tindakan perkosaan yang dilakukan oleh Hutu terhadap perempuan-

perempuan Tutsi, namun sesungguhnya hal tersebut mempunyai 

implikasi sebagai strategi untuk mengendalikan konsepsi budaya lawan, 

menghancurkan hak reproduksi dan produktif dari perempuan yang 

diperkosa melalui anak yang dilahirkannya. 223 

 Kemudian apabila dilihat lebih dalam, secara simbolis kehamilaan 

paksaan merupakan sebuah penaklukan tubuh perempuan melalui benih 

musuh yang dikeluarkan.224 Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab 

sebelumnya, indikasi tindakan kekerasan seksual tidak hanya berbicara 

mengenai bentuk dan dampak yang dihasilkan kepada korban tetapi juga 

memiliki nilai-nilai simbolis dimana nilai simbolis ini mengantarkan 

sebuah pesan tidak langsung kepada lawannya sehingga menghasilkan 

asumsi medan peperangan tidak saja menyangkut antara laki-laki yang 

berperang dan senjata yang digunakan namun tubuh perempuan juga 

merupakan medan peperangan yang harus dimenangkan ataupun 

dipertahankan, sehingga konsep body politic dalam genosida Rwanda 

sangat terlihat kentara melalui perempuan yang dijadikan sebagai target 

prioritas dan tindakan-tindakan yang keji yang dilakukan terhadapnya.225 

 

 

 
                                                         
223 Ibid., hal 59. 
224 Hirschauer, Op. Cit., hal 152. 
225 Ibid., hal 153. 
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3. 2. 3. Stigma Sosial 

 Berakhirnya genosida 1994 tidak saja memberikan konsekuensi 

terhadap perempuan-perempuan Rwanda terlebih lagi sebagian besar dari 

mereka ialah korban tindakan kekerasan seksual dan perkosaan, hadirnya 

stigma sosial yang berasal dari lingkungan terdekat korban turut menjadi 

salah satu faktor yang membebani langkah kaki perempuan Rwanda 

untuk mereintegrasikan dirinya kembali. 226 Stigma tersebut diperparah 

dengan adanya asumsi mengenai tindakan perkosaan yang mereka terima 

selama genosida, seperti: 

1. Mereka dianggap berafiliasi dengan Hutu sipil maupun milisi 

dengan artian mereka melakukan kerjasama seperti jaminan 

keamanan dan tidak dibunuh dengan menyetujui tindakan seksual 

yang dilakukan. 

2. Mereka yang diperkosa pada saat genosida dituduh karena tidak 

dapat mempertahankan maupun menahan diri dari tawaran 

hubungan seksual dengan pelaku yang menyerang mereka.227 

Hadirnya stigma sosial seperti ini hanya memberikan konsekuensi 

ataupun beban dalam jangka panjang hanya kepada perempuan yang 

merupakan korban perkosaan, dimana sebelumnya mereka telah ditimpa 

oleh konsekuensi fisik yang dihasilkan dari brutalitasnya tindakan 

kekerasan seksual yang menyerang mereka.  

                                                         
226 Baker, Op. Cit., hal 133. 
227 Ibid. 
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 Kemudian apabila melihat sudut pandang lain, masyarakat ataupun 

lingkungan korban tidak hanya menghadirkan stigma kepada mereka 

tetapi juga turut memberikan hukuman ganda. Pertama, tidak adanya 

keadilan bagi korban perkosaan dimana ketika mereka menuntut hak 

akan keadilan dan hukuman ataupun ganti rugi terhadap orang yang 

melakukan tindakan kekerasan seksual dan perkosaan kepada mereka 

tidaklah dipenuhi karena tidak adanya bukti yang dapat diperlihatkan 

atau dipertanggung jawabkan secara kontras. 228 Kedua, karena adanya 

asumsi bahwa perempuan Tutsi menjual tubuh mereka untuk 

menyelamatkan nyawa mereka ketika genosida berlangsung sedangkan 

golongan laki-laki dan sebagian anak lainnya terbunuh tanpa adanya 

toleransi ataupun negosiasi terhadap pelaku maka sebagian besar korban 

perkosaan lebih sering tidak mendapatkan rasa simpati dari lingkungan 

ataupun masyarakat sekitarnya, bahkan lebih buruknya mereka terus 

dicela karena lebih memilih agar tetap hidup dengan cara diperkosa oleh 

para milisi maupun tentara Hutu.229 

 Seperti pada laporan UNIFEM pada bulan November 1994 yang 

menemukan bahwa sebagian perempuan Rwanda menjalani kehidupan 

sehari-hari sebagai suatu komunitas atau golongan yang terbentuk atas 

aliansi sesama korban perkosaan dan sebagian besar lainnya hidup secara 

individu tanpa ada upaya untuk menjalin hubungan sosial satupun 

dengan keluarga terdekat maupun masyarakat yang berada 

                                                         
228 Newbury and Baldwin, Op. Cit., hal 5. 
229 Ibid. 
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disekitarnya.230 Pengisolasian diri tersebut dikarenakan perempuan yang 

merupakan korban perkosaan lebih memilih untuk menghindari dari 

adanya stigma sosial yang dapat menyerang mereka karena pada 

umumnya mereka telah merasakan malu karena label korban perkosaan 

yang telah melekat di diri mereka. 

 Masyarakat sebagian besar tidak dapat melihat ataupun mencoba 

merasakan dalam sudut pandang korban perkosaan, dimana mereka ini 

ialah korban dari politik etnis yang dipaksakan dan keganasan dari 

tindakan genosida yang dihasilkan. Meskipun mereka pula yang menjadi 

penyambung generasi atau mencoba untuk melakukan proses perdamaian 

dan pembangunan kembali, mereka tetap saja direndahkan oleh 

masyarakat karena labelnya sebagai korban perkosaan.231 Bagaimanapun 

perempuan Rwanda mencoba untuk melanjutkan hidupnya, mereka tetap 

saja dihalangi oleh berbagai faktor seperti stigma sosial ini yang terus 

memberikan tekanan terhadap mereka. 

 Sehingga dalam konteks ini pula penulis menganggap walaupun 

stigma sosial yang hadir dalam lingkungan sekitar hingga tatanan sosial 

masyarakat Rwanda justru menambah beban serta memperparah dan 

memberikan dampak rusaknya kondisi psikologis korban, sehingga 

banyak dari mereka lebih memilih untuk menjauhi ataupun menghindari 

interaksi terhadap orang yang berada disekitarnya. 

 

                                                         
230 Hamilton, Op. Cit., hal 5. 
231 Ibid. 
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3. 2. 4. Trauma 

 Serangan seksual dapat menyebabkan rusaknya kesehatan fisik 

dalam jangka panjang, gangguan psikologis dan relasi kesehatan lainnya. 

Hal tersebut akan terus berhubungan dalam pembentukan truma yang 

diderita korban. Seperti perkosaan masal yang menyebabkan gangguan 

psikologis yang turut menghadirkan permasalahan sosial yang tidak 

hanya diderita oleh perempuan saja tetapi juga keluarga, komunitas, 

maupun etnis asalnya seperti perempuan Tutsi.232 Kemudian trauma yang 

dihadirkan tidak saja disebabkan oleh tindakan perkosaan selama 

genosida berlangsung, tetapi juga dengan tindakan lainnya yang memiliki 

penambahan konsekuensi dalam berkembangnya gangguan psikologis 

seperti penghamilan paksaan, kehilangan orang terdekat atau anggota 

keluarga, penyakit yang tertular selama perkosaan berlangsung, 

kehilangan rumah maupun tempat asal korban, dan bentuk siksaan fisik 

maupun seksual lainnya.233 

 Tidak hanya itu, trauma yang diderita perempuan Rwanda atas 

tindakan perkosaan pada umumnya turut dikombinasikan dengan 

penganiyaan fisik dan penyiksaan yang dilakukan oleh Hutu sipil 

maupun milisi dengan tujuan agar dapat memaksimalkan hadirnya 

trauma bagi perempuan Rwanda yang diasumsikan dapat melanjutkan 

hidupnya setelah genosida berakhir.234  

                                                         
232 Cunningham, Op. Cit., hal 287. 
233 Ibid. 
234 Branch and Virgili, Op. Cit., hal 61. 
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 Lebih lanjut, apabila dikatikan dengan PTSD, efek terorisasi dari 

perkosaan sering kali dieksploitasi saat pelaku memaksa anggota 

keluarga dari perempuan atau orang yang berada disektiarnya 

menyaksikan tindakan kekerasan seksual dan perkosaan yang 

dilakukan.235 Seperti kekerasan seksual dan mutilasi organ reproduktif 

yang dilakukan dihadapan publik dapat memberikan tekanan sosial yang 

ekstrim pada korban dan mempoposisikan korban sebagai orang buangan 

yang tidak diinginkan oleh lingkungannya, hal tersebut disebabkan pula 

oleh masyarakat dan lingkungan sekitar memiliki respon yang beragam 

dalam menyaksikan tindakan perkosaan yang dilakukan dan melakukan 

penolakan terhadap korban maupun anak yang terlahir atas tindakan 

perkosaan tersebut karena dapat menyebabkan mereka teringat kembali 

mengenai trauma kolektif yang dihasilkan.236 

 UNIFEM turut melakukan penyelidikan keadaan psikologis 

perempuan Rwanda pasca genosida dan menemukan sebesar 70 persen 

dari 100 perempuan yang menjadi subjek penyelidikan menderita PTSD, 

sementara 30 persen lainnya mengalami depresi, rasa menyesal karena 

berhasil melalui genosida, kecemasan dan emosi yang tidak dapat 

dikontrol. 237 Hadirnya trauma psikologis yang diderita perempuan 

Rwanda tersebut tidak hanya terbentuk atas sekedar trauma fisik dari 

tindakan perkosaan yang menyerang mereka seperti adanya unsur 

ancaman, paksaan, menggunakan benda-benda tambahan, namun 
                                                         
235 Cunningham, Op. Cit., hal 287. 
236 Ibid., hal 288. 
237 Ibid. 
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terdapat faktor lain yang turut membentuk trauma tersebut seperti 

kehilangan keluarga mereka maupun menyaksikan secara langsung 

keluarga mereka dibantai, kehilangan rumah maupun wilayah mereka 

bermukim.238 Ditambah lagi dengan rusaknya organ genital dan organ 

reproduktif mereka atas kebrutalan yang dilibatkan dalam kasus 

perkosaan sehingga menyebabkan mereka menjadi cacat fisik secara 

permanen.239 

 Melalui keempat bentuk konsekuensi tersebut dapat dilihat perempuan 

Rwanda tindak hanya mendapat posisi yang tragis ketika genosida telah berakhir 

dengan melakukan peran ganda demi keberlangsungan hidup mereka dan proses 

rekonstruksi fisik Rwanda, tetapi perempuan juga mengalami kerusakan internal 

dimana kerusakan ini menghambat proses integrasi mereka kedalam lingkungan 

masyarakat sosial. Kemudian secara sosial, politik, dan ekonomi, situasi Rwanda 

mengalami kehancuran yang sangat besar, genosidapun memiliki tujuan untuk 

menghilangkan satu golongan dan mempolarisasi masyarakat dan hanya 

meninggalkan warisan akan rasa takut, kebencian, dan trauma.240 Oleh sebab itu 

dalam konteks ini, diluar dari adanya konsep rekonsiliasi penting pada umumnya 

untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan perempuan Rwanda untuk 

                                                         
238  Trauma tidak saja dirasakan oleh perempuan-perempuan yang diperkosa atau mendapat 
tindakan kekerasan seksual selama genosida tetapi trauma juga menjadi beban bagi masyarakat 
sipil lainnya dan terutama anak-anak, bahkan UNICEF melaporkan sedikitnya 3.030 anak 
menderita trauma atas menyaksikan siksaan, pembunuhan, dan perkosaan terhadap anggota 
keluarga didepan matanya. Sebagian besar anak-anak yang terpapar oleh trauma tersebut masih 
memiliki ingatan dan perasaan yang sangat dapat menganggu meskipun dalam masa beranjak 
dewasanya telah melakukan upaya untuk menghilangkan kejadian tersebut dari pikiran mereka. 
239 Ibid. 
240 Branch and Virgili, Op. Cit., hal 141. 
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melepaskan konsekuensi yang terus membayang-bayangi langkah mereka untuk 

mewujudkan proses pembangunan perdamaian kembali terhadap negara mereka. 

 

Tabel 3.1 Dampak Dari Tindakan Kekerasan Seksual 

Bentuk Tindakan Dampak yang Dihasilkan 
 1. Luka dan Penyakit Menular: 

Luka dan Penyakit Menular yang 
diterima korban atas tindakan kekerasan 
seksual dan perkosaan seperti infeksi, 
hepatitis, sipilis, dan HIV/AIDS. 
Namun terdapat pula konsekuensi 
medis seperti pendarahan internal, 
fistula, inkontinesia, dan luka lainnya 
yang dianggap dapat membahayakan 
hidup korban. 
 

 2. Kehamilan yang Tidak Diinginkan: 
Kekerasan seksual dan perkosaan juga 
membawa dampak kehamilan yang 
tidak diinginkan oleh korban atau 
dengan kata lain perempuan tersebut 
mendapati dirinya mengandung anak 
dari pelaku pemerkosaan yang 
memperkosanya. Keduanya, baik anak 
yang didalam kandungan dan 
perempuan yang mengandung sama-
sama memiliki konsekuensi yang 
mengancam hidup korban dan bayi 
yang dikandung, stigma sosial, serta 
penolakan dari masyarakat 
 

 
 
 
 
 

Sexual Violence dan Perkosaan 

3. Stigma Sosial: 
Ketika korban kekerasan seksual dan 
perkosaan hidup dalam lingkungan 
masyarakat yang masih memegang 
teguh kebudayaan atau nilai-nilai yang 
telah ada dan tertulis dari generasi ke 
generasi seperti Rwanda, maka korban 
dari tindakan maupun pelaku dari 
tindakan tersebut sama saja melakukan 
tindakan yang mencoreng nama baik 
keluarga, leluluh, dan etnisnya. 
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Sehingga tidak mengherankan stigma 
sosial yang kuat turut menjadi sebuah 
konsekuensi dan permasalahan bagi 
perempuan Rwanda yang telah 
diperkosa selama genosida. 
 

 Trauma: 
Trauma hadir sebagai bentuk 
konsekuensi jangka panjang atas 
tindakan kekerasan seksual dan 
perkosaan yang menyerang korban. 
Konsekuensi dalam bentuk trauma 
berbeda dengan konsekuensi lainnya 
yang dapat dihadapi dan diatasi dalam 
kurun waktu tertentu tergantung dari 
bagaimana korban melakukan upaya 
coping terhadapnya. Sementara trauma 
berbeda, meskipun korban telah 
melakukan upaya coping dalam bentuk 
apapun tidak ada jaminan bahwa trauma 
akan menghilang namun setidaknya 
dapat direduksi secara perlahan agar 
tidak terlalu menjadi penghalang korban 
untuk melakukan proses reintegrasi 
kembali. 
 

 

3. 3. Strategi Coping Mechanism Perempuan Rwanda 

 Pasca genosida, perempuan Rwanda dihadapkan dengan segala bentuk 

problematika hidup yang bermunculan, baik dalam ranah publik maupun 

domestik. Sebagian besar problematika tersebut hadir dalam bentuk-bentuk 

konsekuensi yang dihasilkan dari apa yang telah menimpa mereka selama 

genosida, dan sangatlah tidak memungkinkan bagi perempuan Rwanda untuk 

dapat langsung melakukan proses pembangunan perdamaian kembali bagi 

negaranya sebelum dapat menyingkirkan permasalahan yang dianggap dapat 

mengancam ataupun membahayakan kondisi mereka baik secara fisik dan mental. 
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 Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, ragam konsekuensi yang 

hadir menyebabkan munculnya tekanan (stress) dari berbagai sudut yang 

menyerang perempuan Rwanda dan bersifat jangka panjang.241 Berbagai sudut 

tersebut dengan artian, tekanan yang diciptakan tidak hanya berasal dari 

lingkungan masyarakat yang menghadirkan konsekuensi sosial dengan 

memandang mereka sebagai korban perkosaan tetapi juga memiliki sudut dalam 

lingkungan keluarga korban, bahkan dengan sudut terkecil yaitu dari diri mereka 

sendiri, dan dalam jangka panjang memiliki artian apabila perempuan Rwanda 

tidak bisa menghadapi hal tersebut maka lingkaran tekanan akan terus membesar 

dan memungkinkan ruang yang dimiliki oleh perempuan Rwanda untuk mencoba 

melangsungkan hidup menjadi semakin kecil.242 

 Tekanan tersebut tidak hanya terbentuk melalui konsekuensi yang mereka 

terima sebagai korban seksual dan perkosaan, tetapi juga terbentuk melalui 

keadaan dan peristiwa yang disaksikan selama genosida yang menyebabkan hidup 

mereka mengalami perubahan. 243  Seperti kehilangan suami ataupun anggota 

keluarga lain yang dibunuh dengan keji dihadapan mereka, mengalami 

perbudakan seksual oleh tentara dan milisi Hutu, dan dipermalukan dihadapan 

publik dengan kondisi tidak mengenakan pakaian satupun. 244  Penulis melihat 

tindakan tersebut yang dikombinasikan pula dengan bentuk siksaan lainnya 

terhadap perempuan Rwanda (termasuk juga perkosaan) tidak hanya 

                                                         
241 Baqutayan, Op. Cit., hal 479. 
242 Ibid. 
243 Ibid., hal 480. 
244 Ibid. 
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menghadirkan bentuk tekanan saja dalam jangka panjangnya tetapi juga 

memaksimalkan besarnya trauma yang mereka terima.245 

 McGregor melihat bahwa pada umumnya perempuan yang merupakan 

korban perkosaan telah mencoba untuk melakukan upaya coping dalam mengatasi 

dampak yang dihasilkan dari tindakan kekerasan seksual dan perkosaan tanpa 

adanya bantuan dari pihak lain.246 Hal tersebut dikarenakan perempuan cenderung 

memiliki rasa takut kepada lingkungan, masyarakat, dan sistem peradilan yang 

memandang kasus tersebut bukanlah seutuhnya kesalahan oleh pelaku, tetapi 

merupakan kesalahan korban sendiri. 247  Ketidakpercayaan lingkungan dan 

lembaga tersebut pada umumnya terbentuk karena asumsi fisik dan kurangnya 

bukti yang dapat menunjukan bahwa korban tidak bersalah.248 Sehingga dalam 

konteks ini dikenal sebagai victim blaming dimana korban tindakan kekerasan 

seksual dan perkosaan pada akhirnya akan selalu menjadi objek yang disalahkan 

terhadap kejadian yang menimpanya.249 

                                                         
245 Ibid., hal 484. 
246 Patricia L. Fanflik, 2007, Victim Responses to Sexual Assault: Counterintuitive or Simply 
Adaptive?, United State of America: American Prosecutors Research Institue, hal 3, dalam 
http://www.ndaa.org/pdf/pub_victim_responses_sexual_assault.pdf diakses pada 18 Juni 2017 
pukul 23:48 WIB 
247 Ibid. 
248 Human Rights Watch (2004), Struggling to Survive: Barriers to Justice for Rape Victims in 
Rwanda, dalam https://www.hrw.org/report/2004/09/30/struggling-survive/barriers-justice-rape-
victims-rwanda diakses pada 19 Juni 2017 pukul 17:01 WIB 
249 Konsep victim blaming berangkat dari adanya sifat konservatif yang dimiliki oleh berbagai 
pihak yang terkait oleh permasalahan tersebut, dan juga diadopsi dari suburnya stereotype gender 
yang berkembang dalam budaya masyarakat luas. Konsep tersebut pula menerangkan bahwa 
perempuan yang menjadi korban perkosaanlah yang menganggung segala kesalahan atas kejadian 
tersebut, bukan si pelaku perkosaan. Dalam sistem peradilan pula menerangkan perempuan yang 
diperkosa secara garis besarnya memancing hadirnya nafsu atau keinginan dari pelaku perkosaan 
dengan cara berbicara, berpakaian, dan berperilaku, dan pula mengasumsikan apabila perempuan 
tersebut tidak melakukan suatu hal yang dapat mengundang orang lain secara simbolis untuk 
melakukan tindakan seksual maka perempuan tersebut tidak akan menjadi korban perkosaan. 

http://www.ndaa.org/pdf/pub_victim_responses_sexual_assault.pdf
https://www.hrw.org/report/2004/09/30/struggling-survive/barriers-justice-rape-victims-rwanda
https://www.hrw.org/report/2004/09/30/struggling-survive/barriers-justice-rape-victims-rwanda
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 Dari hal tersebut, itensitas rasa takut dan trauma psikologis yang di alami 

korban dapat bervariasi sesuai dengan bagaimana cara masyarakat serta 

lingkungannya memandang dan bereaksi terhadap korban. 250  Seperti dalam 

konteks Rwanda, atas rata takut, malu, dan dikombinasikan dengan trauma 

psikologis, perempuan Rwanda pada awalnya mengatasi segala konsekuensi yang 

dideritanya hanya dengan mengandalkan dirinya saja tanpa adanya bantuan dan 

dukungan dari orang lain terhadap kondisi mereka baik meliputi kondisi fisik, 

mental, ataupun hak hidup.251 Dengan hal seperti itu, pola perilaku korban akan 

mengasilkan respon psikologis yang beragam ataupun dapat dikatakan korban 

akan melakukan strategy coping terhadap suatu sumber permasalahan yang dapat 

memicu hadirnya trauma. 

 Trauma sebagai konsekuensi psikologis dan kesehatan mental korban 

kekerasan seksual dan perkosaan pada umumnya akan menyebabkan korban 

menjadi depresi, merasa bersalah dan malu, serta mengucilkan dirinya. Terlebih 

lagi ketika ditambah dengan kehilangan dalam bentuk lainnya yang dapat 

mengoptimalkan dampak traumatis seperti posisi korban yang hidup sendiri 

karena dikucilkan atau dibuang oleh keluarganya dan masyarakat sekitarnya.252 

Dari hal tersebut akan turut mengakibatkan munculnya sindrom traumatis akau 

yang dikenal dengan PTSD seperti gangguan stres, selalu merasa cemas dan 

gelisah, kehilangan akal sehat, dan cenderung untuk melakukan tindakan bunuh 

                                                         
250  Penulis juga melihat konsep victim blaming terkait dengan hadirnya bentuk stigma sosial 
Rwanda yang menyalahkan korban perkosaan atas hal yang menimpanya maupun pada dasarnya 
mereka yang menyetujui adanya hubungan seksual dengan pelaku perkosaan selama 
berlangsungnya genosida seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya. 
251 Branch and Virgili, Op. Cit., hal 143. 
252 ICRC, Op. Cit., hal 569. 
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diri. 253 Tidak hanya itu, dalam konteks perempuan Rwanda, konsekuensi atau 

trauma yang hadir tidak saja dirasakan oleh mereka sebagai korban tetapi juga 

meliputi berbagai dimensi seperti keluarga apabila masih ada setelah genosida, 

anak yang dihasilkan dari tindakan penghamilan paksa, dan terhadap komunitas 

atau etnis mereka.254 Dari hal inilah yang menyebabkan penulis juga berasumsi 

bahwa dampak yang dihasilkan dari genosida sebagai domino effect terhadap 

perempuan Rwanda karena dampak yang dihasilkan dan dirasakan menyangkut 

keseluruhan aspek hingga yang terkecil dalam hidup korban. 

 Dengan demikian pula kecocokan asumsi penulis terhadap fakta yang 

menimpa perempuan Rwanda sebagai korban kekerasan seksual dan perkosaan 

dimedan konflik bersenjata serta bentuk konskuensi dan trauma yang mereka 

terima menyebabkan mereka tidak hanya dibebani oleh hal tersebut, tetapi juga 

memaksa mereka untuk mengambil langkah ataupun upaya agar dapat 

menghadapi dan menemukan solusi bagi permasalahan yang hadir demi 

membebaskan mereka dari label yang terkait, mencapai perdamaian seutuhnya 

sebelum melakukan reintegrasi kembali kepada masyarakat, dan melakukan 

rekonstruksi fisik bagi Rwanda. Sehingga dalam konteks ini penulis melihat 

serangkaian tindakan yang dilakukan perempuan Rwanda tersebut sebagai sebuah 

strategi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang membelenggunya. 

 Penulis menggunakan kata coping atau coping mechanism sebagai wujud 

penyederhanaan dari pengertian cara individu untuk menghadapi, mengatasi, dan 

menyelesaikan masalah ataupun menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada 

                                                         
253 Ibid. 
254 Ibid., hal 450. 
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disekitar ataupun yang berasal dari dalam diri individual tersebut. 255  Coping 

tersendiri yang merupakan sebuah upaya dapat dipandang sebagai respon alami 

individu untuk menghadapi sebuah situasi ataupun kondisi yang dianggap 

mengancam dirinya.256 Sementara, strategy coping mechanism merupakan sebuah 

rangkaian bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut untuk mereduksi 

permasalahan, tekanan, ataupun trauma yang menyerang kondisi psikologis dan 

kesehatan mentalnya. 257  Melalui hal tersebut, penulis melihat coping strategy 

memiliki peran yang cukup penting ketika diadopsi oleh perempuan Rwanda 

untuk menghadapi ragam konsekuensi yang mereka terima karena memiliki 

fungsi yang tidak hanya berorientasi kepada satu permasalahan saja tetapi dapat 

mengatasi sekaligus beberapa permasalahan. 

 Secara singkat, penulis menganggap coping mechanism maupun strategy 

coping merupakan sebuah insting natural manusia untuk menghadapi peristiwa 

yang mengandung unsur negatif dan menghasilkan konskuensi yang membuatnya 

merasa tersekuritisasi, atau apabila dapat disederhanakan lagi strategy coping 

merupakan wujud dari surviving skill yang digunakan setiap individu manusia 

untuk bertahan hidup. 258  Kemudian, apabila berkaca kepada konskuensi 

perempuan Rwanda terdapat dua faktor yang menjadi perhatian penulis dalam 

mencocokannya dengan strategy coping yang akan digunakan. Yaitu: 

1. Konsekuensi yang menyerang dalam bentuk fisik. 

                                                         
255 Mekanisme koping juga dapat diartikan sebagai sebuah respon individu terhadap sesuatu yang 
dianggap mengancam kondisi hidupnya ataupun sebagai upaya individu terhadap hal yang menjadi 
sumber tekanannya dengan cara yang kognitif. 
256 Baqutayan, Op. Cit., hal 484-485. 
257 Mitrousi, et.al, Op. Cit., hal 134. 
258 ICRC, Op. Cit, hal 575-581. 
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2. Konsekuensi yang dapat mengganggu dalam bentuk kesehatan mental dan 

psikologis. 

Kedua macam konsekuensi tersebut tetap menghasilkan tekanan ataupun trauma 

kepada korbam, tetapi kedua konsekuensi tersebut memiliki ruang tersendiri 

terhadap perempuan Rwanda, seperti dalam ranah publik dan pribadi.259 Sehingga 

dapat dilihat perempuan Rwanda tidak hanya mendapatkan penderitaan terhadap 

dirinya saja sebagai korban perkosaan, tetapi lingkungannya turut menciptakan 

penderitaan yang ditujukan kepada perempuan Rwanda atas label yang terikat 

kepadanya. 

 Terkait dengan hal tersebut, strategy coping yang penulis gunakan akan 

memiliki dua orientasi. Pertama, berorientasi langsung terhadap sumber 

permasalahan yang hadir dalam lingkungan masyarakat maupun sekitarnya yang 

diketahui sebagai problem-focused coping. Kedua, berorientasi terhadap sumber 

permasalahan yang hadir dalam diri korban sendiri yang diketahui sebagai 

emotions-focused coping. 260  Kedua bentuk strategi tersebut dapat digunakan 

secara bersamaan dan dengan kondisi sadar, namun pada umumnya strategy PFC 

digunakan korban apabila korban tersebut memiliki sumber daya yang dapat 

digunakan untuk mengubah permasalahan yang negatif menjadi hal yang positif, 

sementara strategy EFC akan lebih cenderung digunakan oleh korban apabila 

korban tersebut tidak memliki sumber daya yang dapat digunakan untuk 

mengubah keadaan. 261  Seperti misalnya, korban perkosaan yang menghadapi 

                                                         
259 Ibid. 
260 Soesilo, Op. Cit., hal 4. 
261 Siti Munawarah, Strategi Coping Remaja Korban Perkosaan, Jurnal Psikosains, Vol.1, No.3 
(Agustus 2008), Gresik: Universitasi Muhammadiyah Gresik, dalam 
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pengucilan dari masyarakat mencoba untuk dapat membuka ruang kembali untuk 

dirinya agar diterima oleh masyarakat dengan cara menghadiri pertemuan-

pertemuan tertentu untuk dapat memperbaiki citra dirinya dan bentuk ini diketahui 

sebagai strategy PFC, sementara strategy EFC seperti korban yang tetap 

melakukan upaya penolakan atas asumsi yang dilemparkan oleh masyarakat 

terhadapnya sebagai korban perkosaan karena tidak memiliki dukungan atau 

sumber-sumber yang lain yang dapat digunakan untuk mematahkan asumsi 

tersebut. 

 Terlepas dari penjelasan diatas, Cohen dan Lazarus menerangkan bahwa 

upaya-upaya coping yang diadopsi sebagai sebuah strategi memiliki fungsi bagi 

korban untuk:262 

1. Mengurangi kondisi lingkungan yang berbahaya dan dapat memperbaiki 

perspektif korban untuk proses social healing. 

2. Dapat memperkuat kondisi korban dan memungkinkannya untuk bertahan 

dan menyesuaikan diri dengan konsekuensi serta situasi yang diterimanya. 

3. Membantu mempertahankan identitas dan menciptakan citra diri yang 

positif. 

4. Dapat menjaga kestabilan emosional korban. 

5. Dapat membuat korban mempertahankan dan memperkuat hubungan 

terhadap lingkungan sekitarnya. 

Kemudian, fungsi-fungsi tersebut dipandang juga sebagai sebuah fasilitas adaptasi 

korban terhadap konsekuensi yang membuat lingkungannya menjadi negatif, dan 
                                                                                                                                                          
http://digilib.umg.ac.id/files/disk1/21/jipptumg--sitimunawa-1035-1-06.siti-3.pdf diakses pada 20 
Juni 2017 pukul 02:13 WIB 
262 Mitrousi, et.al, Op. Cit., hal 134. 

http://digilib.umg.ac.id/files/disk1/21/jipptumg--sitimunawa-1035-1-06.siti-3.pdf
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fungsi tersebut pula terdiri dari pola upaya yang dilakukan korban untuk 

mengatasi sumber permasalahan yang berbeda seperti dalam konteks perempuan 

Rwanda. 263  Premis dari fungsi coping Cohen dan Lazarus tersebut memiliki 

kecocokan terhadap pandangan Burgess dan Holstrom yang melihat korban yang 

secara sadar menggunakan strategy coping akan lebih cepat pulih dalam proses 

social healing dan dapat menghadapi konsekuensi atau viktimisasi seksual yang 

menyerangnya daripada korban yang tidak sama sekali menggunakan strategy 

coping.264 

 

3. 4. Bentuk Strategi Yang Digunakan Perempuan Rwanda 

 Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, coping tersendiri 

memiliki banyak ruang dimensi, golongan, dan klasifikasi dalam penggunaannya 

untuk mengidentifikasi bagaimana suatu objek penelitian melakukan bentuk 

upaya untuk menghadapi permasalahannya. Sesuai dengan konteks Rwanda 

penulis menggunakan bentuk strategy coping mechanism milik Lazarus karena 

memiliki kecocokan konten, dan untuk mengidentifikasi bentuk upaya yang 

dilakukan perempuan Rwanda penulis menggunakan cope scale yang diterangkan 

oleh Lazarus dan Folkman. 

 Secara keseluruhan terdapat sepuluh bentuk identifikasi tindakan yang 

berada dalam cope scale yang akan penulis gunakan untuk mengidentifikasi 

bentuk upaya yang dilakukan perempuan Rwanda, dan untuk proses 

pengimplementasiannya pada penelitian ini akan terbagi menjadi dua macam, 

                                                         
263 Ibid. 
264 Fanflik, Op. Cit., hal 15. 
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yaitu bentuk identifikasi tindakan terhadap strategi problem-focused coping dan 

bentuk identifikasi tindakan terhadap strategi emotions-focused coping. 

 

3. 4. 1. Problem Focused Coping 

 Pada strategi PFC terdapat lima bentuk tindakan yang digunakan 

untuk mereduksi langsung pada sumber tekanan yang dapat 

mengakibatkan munculnya trauma, yaitu active coping, planning, 

suppression of competing activities, restraint cooping, instrumental 

social support. Dari kelima bentuk tersebut mengidentifikasi bahwa 

perempuan Rwanda melakukan bentuk upaya seperti: 

 

3. 4. 1. 1. Active Coping 

 Melalui active coping perempuan Rwanda mengambil langkah-

langkah aktif untuk menghindari dan menghilangkan stressor yang ada, 

ataupun mencoba untuk memperbaiki pengaruh dari stressor tersebut 

tidak berdampak negatif kepada mereka.  Active coping juga merupakan 

sebuah tindakan langsung yang dilakukan secara sadar dalam beberapa 

fase yang bertahap.265 Stressor yang dimaksud dalam hal ini ialah berupa 

stigma sosial yang memandang mereka sebagai korban perkosaan dengan 

sebelah mata dan di marginalkan oleh tatanan masyarakat sosial Rwanda.  

                                                         
265 Charles S. Carver, Michael F. Scheier, Jagdish Kumari Weintraub, Assesing Coping Strategies: 
A Theoretically Based Approach, Journal of Personality and Sosial Psychology, No. 2, Vol. 56, 
America: The America Psychology Association, hal 268, dalam 
http://www.academia.edu/1527959/Assessing_coping_strategies_A_theoretically_based_approach 
diakses pada 1 Agustus 2017 pukul 22:21 WIB 

http://www.academia.edu/1527959/Assessing_coping_strategies_A_theoretically_based_approach
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 Dengan hal tersebut, active coping yang dilakukan perempuan 

Rwanda pada langkah pertama ialah dengan mencoba menyembunyikan 

atau tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa selama genosida ia 

telah diperkosa oleh etnis Hutu. Dengan menyembunyikan permasalahan 

tersebut perempuan Rwanda dapat menghindari hadirnya stressor yang 

berasal dari lingkungannya dan dapat mengecilkan hadirnya dampak 

trauma yang mereka terima.266 Penulis juga memandang bentuk pertama 

active coping tersebut memiliki esensi yang sama dengan silent law yang 

diterapkan oleh budaya Afrika, dimana korban perkosaan lebih memilih 

untuk diam tidak memberitahukan kejadian yang menimpanya demi 

menghindari dirinya termarginalkan. 

 Kemudian penulis juga menilai dengan cara mengisolasi diri dapat 

dikatakan sebagai active coping karena dengan melalui cara tersebut 

dapat menghindarkan diri korban dari masyarakat yang mencoba untuk 

mencari informasi spesifik apakah selama genosida perempuan tersebut 

menerima tindakan kekerasan seksual atau tidak, namun dengan catatan 

pengisolasian diri tersebut bersifat dalam kurun waktu yang singkat. 

Lebih lanjut, ketika dalam fase tersebut perempuan Rwanda cukup 

merasa aman, maka ia akan mencoba untuk mencari perempuan lainnya 

yang juga merupakan korban perkosaan. 267  Dengan ikatan sebagai 

sesama sebuah produk yang dihasilkan dari genosida, ikatan atau 

hubungan yang dijalin akan menjadi semakin kuat dan saling melindungi 

                                                         
266 Ibid. 
267 Branche and Virgili, Op. Cit., hal 142. 
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satu sama lainnya. 268 Bahkan Brance dan Virgili menyebutkan dalam 

bukunya, sebelum hadirnya lembaga-lembaga masyarakat yang dapat 

mengayomi korban genosida Rwanda seperti, perempuan yang 

merupakan korban tindakan kekerasan dan seksual berkumpul dalam 

suatu kelompok yang di bentuk tanpa sepengetahuan lingkungan 

sekitarnya untuk saling berinteraksi dan menudukung satu sama lainnya 

karena hanya dengan cara tersebut mereka sebagai korban perkosaan 

mendapat kekuatan untuk dapat bertahan hidup dan juga merupakan 

sebagai satu-satunya coping mechanism yang dapat mereka temukan.269 

Hingga akhirnya tercipta Maison D’ecoute yang merupakan sebagai 

wadah korban untuk dapat mencari bentuk dukungan atau mengatasi 

dampak yang hadir telah memberikan fungsi yang cukup signifikan, 

tercatat hingga pada tahun 2008 ketersediaan rumah mendengarkan 

tersebut telah menampung pernyataan korban dimana sebesar 35% 

korban menyebutkan adanya rasa sakit dan perubahan fisik, 30% korban 

berbicara mengenai perubahan faktor psikologis, 26% korban mengalami 

permasalahan finansial, dan 10% adanya korban yang mengalami 

perubahan sosial.270 

 

3. 4. 1. 2. Planning 

 Melalui planning perempuan Rwanda akan memikirkan dan 

membentuk sebuah rencana untuk mengatasi stressor yang hadir, dan 
                                                         
268 Ibid. 
269 Ibid., hal 143. 
270 Ibid. 
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pengolahan rencana tersebut pula digunakan untuk memperkecil 

hadirnya dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan 

mental dan psikologis mereka. 271  Pengolahan rencana tersebut pula 

melibatkan langkah-langkah seperti apa yang harus mereka ambil dan 

lakukan untuk menangani stressor yang mengancam mereka. Adanya 

aktifitas planning ini akan tertuju langsung kepada orientasi 

permasalahan yang ada sesuai dengan esensi dari problem-focused 

coping, akan tetapi memiliki perbedaan secara konseptual dalam 

upayanya untuk mereduksi stressor yang hadir dan hanya terjadi dalam 

ruang skunder saja, berbeda dengan active coping yang telah penulis 

paparkan, karena active coping tersendiri akan terjadi selama fase coping 

tersebut akan dilakukan.272 

 Strategi planning yang dilakukan seperti dalam menghadapi 

konsekuensi penghamilan paksa atas tindakan perkosaan yang dilakukan 

secara individu ataupun masal oleh etnis Hutu. Adanya kehamilan paksa 

tersebut akan membuat perempuan Rwanda untuk memikirkan 

konskuensi jangka panjang dari hadirnya bayi yang mereka kandung dan 

bukan berdarah murni etnis mereka. Sesuai dengan kondisi perempuan 

Rwanda pasca genosida, rencana yang tersusun untuk mengatasi 

konsekuensi tersebut meliputi dua hal, yaitu melakukan aborsi atau 

memilih untuk melahirkan bayi tersebut.273 Kemudian di masing-masing 

pilihan tersebut juga memiliki dampak tersendiri apabila dilakukan dan 
                                                         
271 Carver, Scheier, Weintraub, Op. Cit., hal 268. 
272 Ibid. 
273 Cunningham, Op. Cit., hal 286. 
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dalam hal ini memberikan perempuan Rwanda pertimbangan secara 

besar untuk tetap mengambil pilihan yang ia pilih atau tidak. Apabila 

perempuan Rwanda memilih untuk abosi maka ia harus siap menghadapi 

adanya kejadian yang tidak diinginkan seperti komplikasi dan 

pendarahan karena mengingat kurang tersedianya kebutuhan medis pada 

saat itu, dan apabila perempuan Rwanda memilih untuk melahirkan bayi 

yang di kandung maka ia harus merencanakan lagi apakah untuk 

membuang bayi tersebut atau merawat dan membersarkannya.274 

 Sesuai dengan data yang telah penulis uraikan dibagian 

sebelumnya, jumlah bayi yang dilahirkan kemudian ditinggal atau 

dibunuh menunjukan angka yang cukup besar maka dapat diambil 

kesimpulan outcomes dari strategy coping yang berbentuk planning ialah 

perempuan Rwanda sebagian besar memilih untuk tetap melahirkan bayi 

yang dikandungnya dari pada memilih aborsi karena adanya 

pertimbangan terhadap minimnya penanganan medis yang dapat 

mengakibatkan mereka kehilangan nyawa dalam proses tersebut, dan 

ketika bayi tersebut telah lahir perempuan Rwanda akan memilih untuk 

membuangnya karena adanya pandangan ketika mereka membesrkan 

bayi tersebut akan dapat menimbulkan stressor dan menganggu kondisi 

kesehatan mental perempuan Rwanda. 275 

 

 

                                                         
274 Ibid. 
275 Mukangendo, Op. Cit., hal 86. 
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3. 4. 1. 3. Suppression of Competing Activities 

 Bentuk PFC berupa suppression of competing activities merupakan 

penyempitan ruang atau bidang fenomenal bagi korban yang 

menggunakannya. Dalam artian, korban tersebut menekan segala bentuk 

keterlibatannya dalam suatu kegiatan yang dianggap kompetitif. 276 

Bentuk upaya penekanan tersebut berguna bagi korban agar dapat 

menjaga fokus atau konsentrasinya terhadap ancaman yang dihadapi dan 

merubahnya menjadi sebuah tantangan, dan sesuai dengan esensinya 

suppression of competing yang digunakan ini memiliki orientasi yang 

mengatasi stressor yang hadir.277 

 Berkaca melalui konflik-konflik Rwanda, perempuan sebagian 

besar sangat rentan terhadap berlangsungnya kekerasan berbasis gender 

terhadap mereka. Hal tersebut memang diluar dari konten dalam bagian 

ini, akan tetapi dari hal tersebutlah yang melahirkan konsekuensi bagi 

perempuan Rwanda seperti apa yang terjadi dalam genosida. Ketika 

genosida berakhir, perempuan Rwanda mempunyai cara masing-masing 

dalam bentuk upaya coping yang dilakukan demi menghilangkan trauma 

atau menghindari stressor, dan melalui suppression of competing 

perempuan Rwanda memfokuskan upaya mereka untuk dapat 

memobilisasi sesama perempuan untuk dapat hidup saling 

berkesinambungan dan menemukan solusi untuk menghapuskan 

                                                         
276 Carver, Scheier, Weintraub, Op. Cit., hal 269. 
277 Ibid. 
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kekerasan berbasis gender dalam level nasional yang menjadi tantangan 

bagi mereka.278 Dari upayanya tersebut Government National of Unity 

(GNU) memberikan respon baik dan menunjuk kepada perempuan-

perempuan Rwanda kedalam posisi kepemimpinan yang berbeda, seperti 

misalnya perempuan yang tadinya hanya dapat bekerja dalam bidang 

domestik kemudian dapat mengisi kursi-kursi eksekutif, legislatif, dan 

badan-badan peradilan pemerintahan Rwanda.279 

 Melalui hal tersebut pula, perempuan Rwanda memperoleh peran 

dalam kursi pemerintahan untuk mengambil keputusan atau membuat 

suatu kebijakan yang digunakan untuk dapat mengurangi dan 

menghapuskan budaya kekerasan berbasis gender dalam negara mereka.  

Tidak hanya itu, Unity Club yang digagas oleh perempuan-perempuan 

Rwanda memiliki tujuan khusus sebagai forum kepemimpinan 

perempuan untuk dapat menciptakan persatuan seluruh perempuan 

Rwanda dan menyebarkan pesan perdamaian serta kesatuan diseluruh 

ruang masyarakat yang berada di Rwanda.280 Berangkat dari hal tersebut, 

turut hadir pula The Forum of Rwandese Women Leaders yang 

merupakan persatuan dari anggota-anggota parlemen perempuan untuk 

dapat saling bekerja sama dan mempengaruhi berlakunya undang-undang 

yang dapat melindungi, mempromosikan hak-hak perempuan yang 

                                                         
278 Jeanne Izabiliza, The Role of Women in Reconstruction: Experience of Rwanda, UNESCO, 
Paper Presented at Consultation on Empowering Women in The Great Lakes Region: Violence, 
Peace, and Women’s Leadership, 2005, hal 2, dalam 
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Role-Women-Rwanda.pdf diakses 
pada 3 Agustus 2017 pukul 19:05 WIB 
279 Ibid. 
280 Ibid., hal 3. 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Role-Women-Rwanda.pdf
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dimana sebelum genosida pecah tidak ada undang-undang yang dapat 

melindungi kaum perempuan Rwanda, dan mengadvokasi hak 

perempuan dalam kesetaraan gender.281  

 Dari hal yang telah disebutkan, dapat dilihat upaya coping yang 

berbentuk suppression of competing activities dilakukan perempuan 

Rwanda dengan cara menghadapi tantangan domestik yang berupa 

kekerasan berbasis gender. Dalam upaya tersebut, perempuan Rwanda 

saling memikul perempuan lainnya yang merupakan korban kekerasan 

agar dapat menghindari tekanan dan mengubahnya dalam langkah 

bersama untuk menciptakan persatuan-persatuan perempuan Rwanda 

dalam memberantas kekerasan berbasis gender yang telah membudaya 

dalam Rwanda. 

 

3. 4. 1. 4. Restraint Coping 

 Strategi restraint coping dapat dianggap sebagai sebuah upaya 

pengendalian atau pengekangan terhadap keinginan untuk bertindak. 

Meskipun memiliki pengertian yang hampir sama dengan pengisolasian 

diri, namun restraint coping dianggap sebagai sebuah coping aktif dan 

fungsional untuk mengurangi stressor yang akan dihadapi oleh individu 

atau korban yang menggunakannya. 282 Output dari bentuk strategi ini 

ialah kondisi yang dialami korban sebagai stressor dapat 

dikendalikannya dengan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan 

                                                         
281 Ibid., hal 4. 
282 Carver, Scheier, Weintraub, Op. Cit., hal 269. 
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yang dapat memicu besarnya dampak yang dihasilkan dari stressor 

tersebut.283 Pengendalian atau menahan tindakan dalam kondisi ini akan 

terus berlangsung hingga hadirnya suatu kesempatan atau peluang disaat 

yang tepat dan dianggap efektif untuk mengambil sebuah tindakan.284 

 Penulis melihat strategi restraint coping ini akan dilakukan terlebih 

daulu sebelum korban yang menggunakannya mengambil suatu tindakan 

dalam bentuk strategi lainnya, dan dapat dikatakan pula secara 

keseluruhan bentuk strategi dalam PFC restraint coping inilah yang akan 

dilakukan perempuan Rwanda terlebih dahulu sebelum melakukan 

bentuk coping lainnya karena sesuai dengan esensinya korban yang 

mengadopsi strategi ini akan menunggu waktu yang tepat tanpa 

melakukan bentuk upaya satupun untuk menghadapi stressor yang 

ada. 285  Seperti perempuan Rwanda yang menghadapi konsekuensi 

perkosaan dengan menggunakan strategi active coping akan melakukan 

bentuk upaya yang bertahap untuk dapat menghindari stressor dan ketika 

perempuan tersebut berada dalam kondisi yang dianggap aman maka ia 

akan melakukan bentuk upaya lainnya.286 Dalam hal tersebut, keterkaitan 

restraint dan active coping dapat dilihat melalui cara perempuan Rwanda 

mengambil suatu langkah atau bentuk upaya yang dilakukan dengan 

                                                         
283 Ibid. 
284 Meskipun strategi ini di anggap sebagai coping aktif dan dapat berfokus kepada pengurangan 
stressor namun strategi ini dianggap pasif karena menunggu waktu yang tepat untuk bertindak 
tanpa adanya bentuk upaya yang dilakukan dalam kurun waktu tersebut. 
285 Ibid. 
286 Branch and Virgili, Op. Cit., hal 142. 
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menggunakan waktu yang bertahap seiring dengan tujuannya untuk 

mereduksi tekanan yang ada. 

 Pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan tersebut karena 

didorong faktor kolektif korban, dimana korban dapat melihat atau 

menilai apakah dengan melakukan tindakan ini akan dapat efektif untuk 

mereduksi stressor atau tidak. 287  Melalui mekanisme ini pula 

menghasilkan perempuan Rwanda dapat mengontrol segala bentuk 

tindakan yang dilakukannya yang tidak hanya digunakan untuk 

mereduksi stressor saja, tetapi juga dapat mengendalikan emosi dan 

dampak negatif psikologis lainnya yang disebabkan oleh genosida. 

 

3. 4. 1. 5. Instrumental Social Support 

 Strategi terakhir dalam PFC ialah instrumental social support, 

dimana dalam strategi ini penggunaannya untuk mencari dukungan sosial 

yang dapat meringankan atau setidaknya dapat mengurangi tekanan yang 

hadir dari stressor yang dihadapi.288 Membangun komunikasi terhadap 

orang yang berada disekitar atau terhadap sesama korban dari genosida 

dalam konteks Rwanda juga termasuk dapat dikatakan sebagai strategi 

instrumental social support.289 Selain itu, bentuk upaya yang diharapkan 

                                                         
287 Kathleen J. Donoghue, Measuring Coping: Evaluating the Psychometric Properties of the 
COPE, Thesis, 2004, Perth: Faculty of Community Studies, Education, and Social Sciences, Edith 
Cowan University, hal 40, dalam 
http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1967&context=theses_hons diakses pada 4 
Agustus 2017 pukul 14:12 WIB 
288 Carver, Scheier, Weintraub, Op. Cit., hal 269. 
289 Donoghue, Op. Cit., hal 40. 

http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1967&context=theses_hons
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dalam strategi ini berguna untuk mencari saran, informasi, dan bantuan-

bantuan dalam bentuk lainnya.  

 Dengan hadirnya ragam konsekuensi yang diterima perempuan 

Rwanda pasca genosida membuat mereka sadar bahwa untuk 

menghadapi hal tersebut tidak bisa hanya dilakukan dengan sendiri saja, 

tetapi dengan cara meminta pertolongan atau setidaknya dengan 

mendapatkan saran dari orang lain dapat membuka pandangan mereka 

sebagai korban untuk mengambil tindakan seperti apa yang harus 

dilakukan. 290  Lahirnya organisasi seperti IBUKA dipandang sebagai 

sebuah wadah yang dapat merangkul korban-korban genosida yang tidak 

bisa menghadapi konsekuensi atau menemukan solusi dalam 

problematika yang dihadapinya.291 IBUKA tersendiri memberikan ruang 

bagi perempuan terhadap korban perempuan lainnya untuk dapat saling 

membantu menghadapi keadaan yang traumatis dan mendorong 

pergeseran budaya yang ada menjadi suatu hal yang lebih positif tanpa 

ada ruang lagi bagi perpecahan ataupun kekerasan antar etnis, serta 

memajukan sosialisasi bagi keseluruhan masyarakat Rwanda.292   

 Pentingnya kesadaran terhadap konsep hubungan sosial dimana 

suatu individu membutuhkan individu lainnya agar dapat bertahan hidup 
                                                         
290 Cameron Macauley, Women After Rwandan Genocide: Making the Most of Survival, The 
Journal of ERW and Mine Action, Spring 2013, United State of America: Center for International 
Stabilization and Recovery, hal 36, dalam 
http://www.jmu.edu/cisr/journal/17.1/pdfs/Macauley.pdf diakses pada 4 Agustus 2017 pukul 14:35 
WIB 
291 IBUKA dalam bahasa Rwanda memiliki pengertian “untuk mengingat”, di dirikan pada tahun 
1995 bertempat di Kigali. IBUKA secara umum memiliki visi bahwa seluruh masyarakat Rwanda 
harus dapat menempatkan kenangan genosida dalam suatu wadah termasuk pula terhadap para 
korban agar dapat melanjutkan hidup secara finansial dan memperoleh kehormatan kembali. 
292 Ibid. 

http://www.jmu.edu/cisr/journal/17.1/pdfs/Macauley.pdf
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menyebabkan perempuan Rwanda melakukan strategi PFC seperti ini, 

karena hanya dengan hal tersebut yang dapat memberikan dorongan 

terhadap mereka untuk terus mencari naungan kepada organisasi-

organisasi seperti IBUKA ketika mereka tidak dapat menghadapi 

konsekuensi atau tidak menemukan jalan keluar terhadap permasalahan 

yang membelit mereka.293 Kemudian dilain sisi, penulis juga mendapat 

banyaknya sumber yang menjelaskan bahwa hanya dengan cara atau 

strategi seperti ini perempuan-perempuan Rwanda mencari bentuk 

instrumen dukungan terhadap posisi dan kondisi mereka yang belum 

seimbang pasca genosida karena ketika mereka mencoba untuk berpaling 

terhadap keluarga yang masih tersisa atau terhadap masyarakat yang 

berada disekitarnya hanya akan menimbulkan perilaku maupun 

pandangan yang skeptis karena label korban perkosaan yang melekat 

pada mereka. 294  Dari hal itulah yang menyebabkan sebagian besar 

perempuan Rwanda melakukan bentuk strategi instrumental social 

support hanya kepada organisasi yang ada ataupun terhadap sesama 

perempuan lainnya yang merupakan korban kekerasan seksual namun 

tidak secara keseluruhan. 

 

3. 4. 2. Emotions Focused Coping 

 Pada strategi EFC terdapat pula lima bentuk tindakan yang 

digunakan perempuan Rwanda untuk menghadapi permasalahan 

                                                         
293 Ibid., hal 37. 
294 Ibid. 
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psikologis seperti emosi dan trauma yang dihadirkan melalui 

konsekuensi yang menimpanya, yaitu positive reinterpretation, 

acceptance, denial, religion/turning to religion, emotional social 

support. Dari kelima bentuk tersebut bentuk identifikasinya ialah: 

 

3. 4. 2. 1. Positive Reinterpretation 

 Melalui strategi reintrepetasi positif ini memiliki tujuan agar upaya 

coping yang dilakukan dapat mengarah kepada pengendalian emosi yang 

berasal dari dalam diri individu atau korban yang menggunakannya, tidak 

bertujuan untuk langsung dapat mereduksi sumber stressor yang berasal 

dari konsekuensi. 295 Dalam konteks Rwanda, perempuan yang 

menggunakan strategi ini akan melakukan pemetaan ulang terhadap hal-

hal yang dapat menyebabkan kondisi emosionalnya menjadi tidak 

terkendali, dengan pemetaan tersebut diharapkan agar dapat menemukan 

suatu nilai yang dianggap positif dan menjadi acuan untuk melakukan 

tindakan selanjutnya yang berbentuk dalam upaya strategi PFC untuk 

menghindari ataupun mereduksi sumber stressor.296 

 Seperti misalnya perempuan Rwanda yang menerima konsekuensi 

perkosaan, pada umumnya korban akan merasakan malu, depresi, dan 

terus menyalahkan dirinya sendiri karena telah diperkosa selama 

genosida. Dengan kondisi seperti itu, ketika perempuan melakukan upaya 

coping ini ia akan melihat kembali faktor-faktor yang berada dalam 

                                                         
295 Arver, Scheier, Weintraub, Op. Cit., hal 269. 
296 Ibid. 
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tindakan tersebut, seperti mengapa ia diperkosa, apakah dengan tindakan 

perkosaan ini benar menjadi kesalahannya atau tidak, bagaimana 

tindakan perkosaan ini dapat membawa pengaruh yang buruk terhadap 

korban dan lingkungan yang memandangnya.297 Dalam proses tersebut 

awalnya korban akan bersikap dan berpikiran negatif yang disebabkan 

oleh distorsi kognitif, dengan artian korban selalu berpikiran secara 

berlebihan dan tidak rasional terhadap sebab atau akibat dari tindakan 

yang menimpanya. Namun ketika korban berhasil menemukan makna 

yang positif maka interpretasi tersebut menjadi cara yang atau respon 

yang positif terhadap pengalaman yang diterima dan korban akan 

melakukan evaluasi diri serta memikirkan rencana untuk menghadapi 

konsekuensi yang ada. Ketika telah memasuki perencanaan tersebut, 

korban akan beralih kepada strategi coping PFC untuk menghadapi 

stressor karena telah berhasil mengatasi emosi atau tekanan yang berada 

dalam dirinya.298 

 

3. 4. 2. 2. Acceptance 

 Menerima atau penerimaan dianggap sebagai upaya coping yang 

sangat fungsional dikarenakan individu atau korban dapat menerima dan 

paham akan kondisi maupun situasi yang menimpanya. Di sisi lain, 

                                                         
297 M. Anwar Fuadi, Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi, Jurnal 
Psikologi Islam, Vol 8, No. 2, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 
hal 199, dalam http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Dinamika-
Psikologis-Kekerasan-Seksual-Sebuah-Studi-Fenomenologi.pdf diakses pada 6 Agustus 2017 
pukul 18:05 WIB 
298 Ibid. 

http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Dinamika-Psikologis-Kekerasan-Seksual-Sebuah-Studi-Fenomenologi.pdf
http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Dinamika-Psikologis-Kekerasan-Seksual-Sebuah-Studi-Fenomenologi.pdf
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kesanggupan untuk menerima realitas yang sedang terjadi merupakan 

sebuah cerminan bahwa korban tersebut sanggup untuk melakukan upaya 

coping lainnya yang berbentuk dalam strategi PFC dalam mengatasi 

stressor yang hadir. 299  Upaya coping ini dapat menjadi sesuatu yang 

penting dengan catatan ketika korban tersebut berada dalam keadaan 

dimana pemicu tekanan adalah suatu hal yang harus di akomodasi, 

berbeda dengan keadaan dimana ia harus mengubah atau menghindari 

stressor yang sedang terjadi.300  

 Langkah untuk menerapkan strategi ini tidaklah mudah bagi 

perempuan Rwanda karena mengingat bagaimana pengaruh label korban 

yang ada pada mereka terhadap budaya dan masyarakat yang akan 

meresponnya. Namun, dengan menerima konsekuensi perkosaan yang 

dihasilkan dari genosida dapat mencegah buruknya konsekuensi lain 

yang dapat mempengaruhi kondisi mental dan psikologis korban. 301 

Dengan kata lain, upaya coping ini menghasilkan outcomes yang buruk 

pada awal penggunaannya tetapi akan mempermudahkan korban untuk 

dapat melakukan bentuk strategi coping lain terhadap stressor, berbeda 

dengan strategi denial yang mempunyai outcomes baik pada korban 

dalam langkah awal dan menghasilkan kesusahan pada langkah 

                                                         
299 Carver, Scheier, Weintraub, Op. Cit., hal 270. 
300 Ibid. 
301 Maggie Zraly, 2008, Bearing: Reslience Among Genocide-Rape Survivors in Rwanda, 
Disertasi, Cleveland, Ohio: Departemen of Anthropology, Case Western Reserve University, hal 
269, dalam https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/case1189191843/inline diakses pada 6 
Agustus 2017 pukul 19:10 WIB 

https://etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/case1189191843/inline
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berikutnya. 302  Meskipun upaya penerimaan ini menghasilkan respon 

yang negatif seperti pengucilan dan penghinaan oleh masyarakat 

terhadap korban, akan tetapi korban menciptakan suatu proses yang dapat 

menghasilkan sumber daya tambahan baginya untuk menghadapi 

stressor seperti terjalinnya ikatan sesama korban perkosaan yang saling 

mengakomodir dan menciptakan suatu organisasi demi kemajuan 

bersama atau menemukan solusi bagi masing-masing konsekuensi yang 

dihadapi seperti dalam asosiasi Abasa.303 

“Because they know we testify in public, we accuse people, 
we speak out about how we were raped in public, we no 
longer fear to talk about it. Those who can’t reveal that they 
were raped may have bad consequences ... That’s what 
distinguishes us from others. When they see donors bringing 
us goats, or when Speak Out! comes to see us, we all go and 
welcome them, and people look at us and laugh saying that 
we’re eager beavers. So that’s the way it is, we’ve accepted 
this, we’ve now revealed what happened to us, that what 
makes different”304 

 Kutipan diatas merupakan sebuah testimoni yang diberikan oleh 

salah satu anggota Abasa dimana ia dapat menerima konsekuensi sebagai 

korban perkosaan dan menyatakannya secara publik. Melalui hal tersebut 

pula memberikan keuntungan bagi Laurie, karena ia menganggap hanya 

dengan tindakan menerima dan berkata jujur akan memberikan 

kedamaian bagi dirinya walau harus berhadapan kembali dengan stigma 

                                                         
302 Ibid. 
303 Abasa merupakan sebuah asosiasi yang terbentuk pada tahun 1999 dan berperan sebagai wadah 
konseling trauma korban-korban kekerasan seksual dan perkosaan dalam genosida Rwanda. 
Dalam perannya, asosiasi ini dapat mengetahui pola-pola trauma atau konsekuensi lainnya yang 
berada di ruang lingkup korban genosida dan mendorong antara satu perempuan terhadap 
perempuan lainnya untuk membentuk suatu kelompok kecil sebagai wadah untuk mencurahkan 
pengalaman tragis yang didapatnya selama genosida. 
304 Ibid. 



 145 

masyarakat yang memandangnya. Dengan upaya tersebut pula 

memberikan konstribusi sebagai manusia untuk mempertahankan hidup 

dan berjuang untuk menghadapi permasalahan lain yang harus 

dituntaskan.305 

 

3. 4. 2. 3. Denial 

 Menyangkal atau penolakan ialah bentuk upaya coping pertama 

yang akan dilakukan seorang individu atau korban untuk menghindari 

dan menolak realitas yang telah terjadi.306 Ketika korban tersebut menilai 

bahwa sumber stressor tidak dapat dihadapi dengan upaya coping yang 

berorientasi kepada sumber permasalahan maka korban akan lebih 

cenderung menggunakan strategi ini untuk dapat menghindari hadirnya 

pikiran mengenai stressor yang dapat mengganggu kondisi mentalnya 

dan memalsukan fakta atau memanipulasi kejadian yang telah 

menimpanya.307 

 Selain itu, bentuk strategi coping ini dianggap sangat berguna dan 

mudah untuk dilakukan karena dapat meminimalisasikan intensitas 

situasi yang dialami ataupun kondisi emosional korban yang tertekan. 

Akan tetapi, walaupun korban beranggapan strategi ini sangat berguna 

oleh korban karena dapat menghindari stressor yang hadir namun dilain 

sisi strategi ini dapat meningkatkan resiko buruk antara satu konsekuensi 

                                                         
305 Ibid., hal 270. 
306 Carver, Scheier, Weintraub, Op. Cit., hal 270. 
307 Fanflik, Op. Cit., hal 15. 
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terhadap konsekuensi lainnya ketika korban ingin mencoba untuk 

mengubah atau memperbaiki keadaannya.308 

 Dalam kasus Rwanda, tindakan kekerasan seksual dan perkosaan 

yang dialami perempuan mengakibatkan posisinya dipandang sebelah 

mata dan dikucilkan oleh lingkungan, etnis, bahkan keluarganya sendiri. 

Untuk dapat menghindari stressor seperti itu sebagian korban akan 

melakukan upaya coping berupa denial. Dengan maksud, ia akan terus 

menyangkal respon masyarakat yang memandangnya sebagai korban 

perkosaan, dan menolak realitas bahwa selama berlangsungnya genosida 

ia telah diperkosa.309 Seperti dalam esensi bentuk coping ini, perempuan 

Rwanda yang melakukan upaya tersebut bertujuan untuk memposisikan 

dirinya agar tetap berada dalam lingkarang yang aman seperti terhindar 

dari pengucilan yang akan dilakukan oleh masyarakat apabila 

mengetahui perempuan tersebut merupakan korban perkosaan dan 

setidaknya korban juga dapat menjaga kondisi mentalnya dengan 

menolak realitas atas tindakan yang telah menghancurkan dirinya. 

 Namun ketika perempuan tersebut ingin menghadapi konsekuensi 

lainnya seperti adanya penyakit yang tertular dalam dirinya, ia akan 

mengalami kesulitan untuk mengkonfrontasi hal tersebut. Karena disatu 

sisi masyarakat akan menimbulkan asumsi mengenai bagaimana ia bisa 

tertular penyakit tersebut dengan situasi yang diberikan bahwa ia tidak 

mengalami tindakan perkosaan selama genosida. Penulis melihat 

                                                         
308 Ibid. 
309 Ibid. 
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kesulitan seperti ini yang menjadi faktor negatif dalam upaya coping 

penolakan, karena pada langkah awalnya korban menggunakan 

kebohongan untuk menutupi fakta atau realitas kejadian yang 

menimpanya atas karena ingin menghindari stressor dan menjaga kondisi 

emosionalnya agar tidak dipengaruhi oleh tekanan, dalam artian upaya 

coping ini memiliki fungsi atau tujuan yang sementara saja terhadap 

korban tidak dalam jangka panjang seperti esensi yang dimiliki oleh 

strategi PFC. 

 

3. 4. 2. 4. Religion/Turning Religion 

 McCrae dan Costa menjelaskan bahwa upaya coping yang 

dilakukan dalam bentuk keagamaan menjadi hal yang mendasar dan 

penting bagi semua orang. Dilakukannya upaya coping dalam bentuk 

agama atau kepercayaan yang dianut ini didasari oleh ketika individu 

atau korban berada dalam kondisi yang dilematik tanpa ada memperoleh 

bantuan dari orang lain dan tidak tersedianya sumber daya yang dapat 

menopang. Melalui kondisi tersebut hanya upaya coping ini sajalah yang 

dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk intrepetasi, berlindung, dan 

menjadi sebagai sumber dukungan emosional. 310  Selain hal tersebut, 

terdapat pula asumsi yang menjelaskan bahwa kecendrungan seseorang 

untuk mengambil tindakan keagamaan atau berubah menjadi pribadi 

yang lebih religius disebabkan oleh faktor-faktor traumatik yang dapat 

                                                         
310 Carver, Scheier, Weintraub, Op. Cit., hal 270. 
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menimbulkan tekanan dan upaya yang dilakukan dalam konteks hal yang 

religius dianggap dapat membantu korban dalam menghadapi stressor 

yang tidak dapat dikendalikan.311 

 Dalam Rwanda, korban yang melakukan bentuk coping ini 

menjalani komitmen baru terhadap keyakinannya akan hal religius dan 

mengartikannya sebagai perubahan yang positif. Akan tetapi walaupun 

kepercayaan yang dianut dapat menjadi sumber dorongan bagi korban 

untuk melakukan upaya lain dalam menghadapi trauma, korban juga 

turut menemukan makna dan tujuan hidup baru ketika berhasil 

mengendalikan kondisi emosionalnya melalui tindakan ini.312 

 Penulis juga melihat kembali Rwanda di era kolonialisme, dimana 

sebelum masuknya pihak kolonial Rwanda hanya memiliki kepercayaan 

terhadap animisme dan dinamisme yang kemudian beralih kepada 

pemelukan agama Kristen yang dibawa masuk oleh pihak Jerman dan 

Beliga. 313  Ketika pada era tersebut, etnis Hutu yang tertindas oleh 

dominasi etnis Tutsi serta kepemerintahan sementara pihak kolonial 

melakukan upaya coping dalam bentuk agama, dengan pengertian 

mereka yang memeluk agama Kristen dan pergi ke gereja untuk beribdah 

                                                         
311 Aldwin and Yancura, Op. Cit., hal 7-8. 
312 Caroline Williamson, 2014, Posttraumatic Growth and Religion in Rwanda: Individual Well-
Being VS Collective False Consciousness, dalam 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4311955/ diakses pada 6 Agustus 2017 pukul 
22:06 WIB 
313 Pentingnya peran agama dan gereja tidak hanya dapat dilihat melalui era kolonial dan pasca 
genosida, namun dalam beberapa konflik Rwanda dan genosida yang terjadi, gereja selalu menjadi 
wadah pelarian dan tempat bersembunyi dari perburuan yang dilakukan oleh etnis Hutu terhadap 
Tutsi. Dari hal tersebut menjadikan korban-korban genosida selalu mengingat bagaimana 
pentingnya peran agama dan gereja yang telah berkontribusi terhadap mereka sebagai wadah untuk 
memperoleh rasa aman dan kepercayaan diri. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4311955/
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memiliki tujuan sebagai pencarian wadah untuk berlindung yang aman 

menurut mereka dan juga sebagai wujud keinginan untuk menjalani 

hidup yang lebih sempurna melalui intrepetasi yang hadir melalui 

ceramah atau doa-doa dari pihak kegerejaan.314 

 Hal tersebut merupakan cerminan masa lalu bagaimana coping 

dalam bentuk agama digunakan oleh masyarakat Rwanda dengan tujuan 

mengintrepetasi diri serta hal-hal positif lainnya yang dapat berpengaruh 

dalam kehidupan, dan pasca genosida bentuk coping keagamaan yang 

dilakukan oleh korban kekerasan seksual dan perkosaan maupun korban-

korban lainnya yang juga turut menerima konsekuensi dari genosida 

memiliki kesamaan tujuan dan manfaat dari yang dilakukan etnis Hutu 

pada era kolonial dengan menggunakan upaya coping tersebut. 

Kemudian terdapat data pula yang menunjukan sebesar 80% populasi 

Rwanda memeluk agama Kristen menyebabkan penulis berasumsi bahwa 

coping dalam bentuk agama selalu mempunyai peran yang penting dalam 

membantu korban untuk menghadapi konsekuensi atau permasalahan 

lainnya yang ia hadapi.315 

 

3. 4. 2. 5. Emotional Social Support 

 Bentuk terakhir dalam strategi EFC ialah emotional social support, 

dimana dalam upaya coping ini memliki kesamaan tujuan dalam strategi 

                                                         
314 Joshua Theodore Bazuin, 2013, Religion in The Remaking of Rwanda After Genocide, 
Dissertation, Nashville, Tennessee: Community Research and Action, Vanderbilt University, hal 
43-46, dalam http://etd.library.vanderbilt.edu/available/etd-01302013-
163238/unrestricted/Bazuin.pdf diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 09:41 WIB 
315 Mutamba and Izabiliza, Op. Cit., hal 43. 

http://etd.library.vanderbilt.edu/available/etd-01302013-163238/unrestricted/Bazuin.pdf
http://etd.library.vanderbilt.edu/available/etd-01302013-163238/unrestricted/Bazuin.pdf


 150 

PFC yang berbentuk instrumental social support namun memiliki 

perbedaan konsep. Apabila dalam strategi PFC akan menghasilkan 

outcomes berupa dukungan sosial yang berorientasi langsung pada cara 

penanganan stressor maka dalam strategi EFC akan berorientasi kepada 

penanganan kondisi emosional korban. Dalam upaya yang dilakukan, 

korban akan mencari dukungan moral dan simpati agar masyarakat yang 

berada disekitarnya dapat mengerti bagaimana kondisi korban 

sesungguhnya.316 

 Akan tetapi, walaupun konsep yang berada dalam upaya ini 

berbeda dengan apa yang ada dalam strategi PFC namun dalam proses 

terjadinya akan selalu dilakukan bersamaan. 317  Seperti misalnya 

perempuan Rwanda yang sedang berduka atas kehilangan suaminya 

pasca genosida, kemudian memperlihatkan rasa dukanya tersebut 

terhadap anggota keluarga lain atau bahkan terhadap masyarakat yang 

berada disekitarnya lalu mendapat rasa simpati maka perempuan tersebut 

dapat dikatakan berhasil mendapat bentuk dukungan moral dan reduksi 

terhadap beban atau tekanan dalam dirinya. Ketika upaya ini telah 

dianggap fungsional oleh korban dan melalui bentuk dukungan moral 

tersebut, maka selanjutnya korban akan melakukan strategi pencarian 

dukungan yang berbentuk instrumental untuk menghadapi stressor, 

contohnya seperti keluarga atau tetangga yang mau membantu dalam 

                                                         
316 Carver, Scheier, Weintraub, Op. Cit., hal 270. 
317 Ibid. 
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kondisi finansialnya dikarenakan suami yang merupakan tulang 

punggunya telah tiada.  

 Selain hal tersebut, upaya coping dalam bentuk pencarian 

dukungan emosional yang dilakukan perempuan Rwanda berguna untuk 

menghadapi bentuk konsekuensi lain seperti stigma sosial, kehamilan 

paksa, dan trauma yang juga turut memiliki kaitan sebagai pemicu 

hadirnya tekanan bagi mereka dan sebagian besar penggunaan upaya 

coping ini disebabkan karena korban tidak dapat menghadapi stressor 

yang ada dengan seorang diri. 318  Trauma yang mereka rasakan atau 

stigma sosial yang memandang rendah mereka menyebabkan korban 

sering kali merasa depresi dan cenderung untuk mengisolasi diri ketika 

tidak dapat menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi, 

berbeda ketika korban yang mencari bentuk simpati atau dukungan 

moral, karena melalui dukungan tersebut tekanan yang ada dapat 

direduksi dan korban dapat melakukan perencanaan mengenai bagaimana 

atau dengan seperti apa ia harus menghadapi konsekuensinya.319 Dengan 

singkat kata, ketika korban dapat mereduksi atau mengontrol tingkatan 

emosi dan tekanan yang berada di dirinya melalui bentuk dukungan 

emosional dari orang-orang yang berada disekitarnya akan 

mempermudah korban untuk menghadapi sumber stressor yang berasal 

dari konsekuensi. 

                                                         
318 Baqutayan, Op. Cit., hal 486. 
319 Ibid. 
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 Seperti yang telah penulis uraikan mengenai bentuk strategy coping 

mechanism dan bagimana bentuk upaya yang dilakukan perempuan Rwanda 

dalam mengatasi konsekuensi dan problematika yang terjadi, dapat dilihat 

keseluruhan bentuk coping dapat digunakan untuk mengatasi ataupun mereduksi 

sumber-sumber permasalahan. Lazarus turut mengutarakan bahwa mekanisme 

coping akan berkembang menjadi survival skill ketika telah terbentuk menjadi 

sebuah strategi coping yang juga meliputi kapabilitas kognitif yang dapat 

membantu individu atau korban ketika mengalami permasalahan internal maupun 

permasalahan yang berasal dari lingkungan sekitarnya.320 

 Kedua strategi tersebut pula memiliki konsep yang berbeda dalam 

upayanya seperti problem focused coping yang bersifat cognitive atau dapat 

dikatakan terbentuk melalui intelektual korban dalam mengatasi masalah, 

emotions focused coping yang berisfat behavioral dalam artian bagaimana respon 

atau perilaku korban untuk mengatasi permasalahan yang menjadi ancaman atau 

bentuk trauma.321 Dalam bentuk dan upayanya, kedua macam strategi tersebut 

tidak hanya digunakan terhadap satu upaya dalam satu bentuk permasalahan, 

tetapi dapat digunakan beberapa sekaligus dalam mengatasi permasalahan. 

 Seperti misalnya perempuan Rwanda yang mencoba untuk mengatasi 

konsekuensi perkosaan dan penyakit HIV/AIDS, pada awalnya korban akan 

melakukan upaya penolakan (denial) terhadap tuduhan perkosaan yang 

menimpanya dari masyarakat dan dalam beberapa waktu korban mengetahui 

                                                         
320 Ibid., hal 484. 
321 Mitrousi, et. al. Op. Cit., hal 134. 
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dirinya terjangkiti penyakit HIV/AIDS. 322  Walaupun pada awalnya korban 

menunjukan respon marah, stress, dan depresi, pada akhirnya korban akan 

menerima (acceptance) realita tersebut, kemudian korban akan melakukan bentuk 

upaya mencari intrepetasi yang positif (positif reintrepetation) atau bahkan 

memikirkan rencana (planning) untuk mengatasi permasalahannya. Dari bentuk 

upaya tersebut akan berlanjut kepada bagaimana korban mengatasi stressor 

dengan melakukan upaya mencari dukungan emosional (emotional social 

support) sebagai wujud memotivasi dirinya keluar dari kondisi stress dan mencari 

dukungan sosial berbentuk instrumental (instrumental social support) untuk 

menemukan solusi permasalahan yang dihadapi dan melahirkan output bahwa 

korban dapat mengatasi dan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Kedua 

strategi tersebut memiliki fungsi dan peran terhadap korban tergantung dari 

bagaimana fase korban mengatasi konsekuensi atau permasalahan yang hadir, dan 

seperti yang penulis sebutkan, kedua strategi tersebut dapat saling dikombinasikan 

untuk menghadapi dan mengatasi sumber stressor dan stress yang berbeda.323 

 Adapun bentuk lainnya berupa korban yang mengatasi trauma dan stigma 

sosial masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual dan perkosaan yang 

menimpanya. Pada awalnya korban akan melakukan bentuk upaya behavioral 

dengan cara menerima (acceptane) hal tersebut, namun korban juga melakukan 

bentuk upaya coping aktif (active coping) dengan melakukan isolasi diri dengan 

waktu yang singkat hingga dapat melihat waktu yang tepat untuk mengambil 

sebuah tindakan (restraint coping), kemudian korban akan melakukan upaya 

                                                         
322 Hidayanti, Op. Cit., hal 98. 
323 Ibid., hal 103. 
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cognitive dalam memfokuskan dirinya (suprresion of competing activities) hanya 

untuk mengatasi sumber stressor ada, ketika telah berhasil korban melanjutkan ke 

dalam fase berikutnya dengan menyusun rencana dan bahkan melakukan 

pencarian dukungan instrumental untuk menemukan solusi. Pada bagian ini dapat 

dilihat output-nya akan berupa reintegrasi diri kedalam masyarakat dengan cara 

merangkul korban lainnya yang memiliki persamaan kasus dan dalam kesatuan 

tersebut menghasilkan sebuah lembaga dan organisasi seperti IBUKA yang dapat 

saling membantu korban lainnya yang dianggap tidak dapat sepenuhnya 

mengatasi konsekuensi atau permasalahannya.324 

 Berangkat dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa kunci rekonsiliasi, 

pembangunan perdamaian atau rekonstruksi fisik yang dilakukan perempuan 

Rwanda terhadap negaranya tidak terlepas dari bagaimana cara mereka mengatasi 

permasalahan dalam ruang domestik terlebih dulu yang kemudian dapat 

dilangkahkan bersama kedalam ruang yang lebih besar. Pada bagian ini pula, 

premis penulis membenarkan bahwa diluar dari upaya rekonsiliasi atau proses 

pembangunan perdamaian kembali dalam suatu negara penting pada umumnya 

untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan dalam ruang kecil oleh golongan 

yang acap kali tidak terlalu diperhatikan, karena dari hal tersebutlah yang 

merupakan pondasi awal dari kunci social healing atau bahkan bangkitnya 

kembali suatu negara yang telah terpuruk, seperti Rwanda misalnya, dan tidaklah 

adil apabila hanya melihat rekonstruksi domestik Rwanda yang sangat cepat dan 

pulih dalam kurun waktu yang sangat singkat ataupun bagaimana peran 

                                                         
324 Macauley, Op. Cit., hal 40. 
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perempuan Rwanda yang melakukan perombakan kursi pemerintahan dan 

melahirkan sistem yang efisien bagi penyembuhan kondisi negaranya ataupun 

membangun kembali perekonomian Rwanda yang hancur disebabkan oleh 

genosida. 

 Apa yang mereka lalui dan lakukan tidaklah sepadan dengan pandangan 

bahwa membangun proses perdamaian Rwanda kembali itu seperti membalikan 

telapak tangan, oleh sebab itu penulis menganggap perempuan Rwanda menjalani 

sisa hidupnya dengan tidak saja sebagai korban tetapi juga sebagai golongan yang 

menanggung segala bentuk kesalahan yang dilimpahkan oleh masyarakat kepada 

mereka dan dengan terpaksa mereka harus mengadapi dan mengatasi hal tersebut 

dengan melakukan bentuk upaya yang beragam untuk dapat mengembalikan 

posisi mereka kedalam lingkungan sosial dan pemajuan bersama bagi konstruksi 

negaranya. 

 
Tabel 3.2 Bentuk Tindakan Dari Strategi Coping Mechanism 

 
Bentuk Strategi Bentuk Tindakan 

Problem Focused Coping: 
a. Active Coping 
b. Planning 
c. Suppresion of Competing 

Activities 
d. Restraint Coping 
e. Instrumental Social Support 

 
a. Mengambil langkah-langkah 

aktif untuk menghindari dan 
menghilangkan stressor. 

b. Membentuk sebuah rencana 
yang digunakan untuk 
memperkecil hadirnya dampak 
negatif. 

c. Melakukan suatu kegiatan yang 
dianggap kompetitif. 

d. Pengendalian terhadap 
keinginan untuk bertindak. 

e. Mencari bentuk dukungan sosial 
dalam bentuk instrumental. 

Emotions Focused Coping: 
a. Positive Reinterpretation 

 
a. Mengendalikan kondisi 



 156 

b. Acceptance 
c. Denial 
d. Religion/Turning to Religion 
e. Emotional Social Support 

emosional. 
b. Menerima dan paham akan 

situasi dan kondisi yang telah 
terjadi. 

c. Menolak atau menyangkal 
realitas yang telah terjadi. 

d. Melakukan tindakan dalam 
bentuk kepercayaan/agama 
yang dianut. 

e. Mencari bentuk dukungan sosial 
dalam bentuk emosional. 

 
 
3. 5. Proses Coping Mechanism Yang Digunakan Perempuan Rwanda 

Skema 3.1 Self Healing Individual Base Dalam Coping Mechanism 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Melalui skema tersebut, mekanisme penanganan (coping mechanism) yang 

digunakan perempuan Rwanda berawal dari adanya kesadaran (conscious) untuk 

dapat mengatasi konsekuensi genosida yang mereka terima. Meskipun mekanisme 

penanganan merupakan sebuah respon alami individu untuk mengatasi kondisi 

Conscious 
Coping Mechanism 

Modernization by 
Colonialism Self Healing 

Social Healing 

Community 
Base 
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atau kejadian tragis yang memberikan dampak besar tetapi mekanisme 

penanganan tersendiri dapat diperoleh melalui proses pembelajaran yang pada 

nantinya proses tersebut akan menghasilkan individu yang intelektual dan 

mengembangkan mekanisme penanganannya menjadi sebuah strategi yang akan 

digunakan untuk mengatasi sekaligus beberapa bentuk konsekuensi ataupun 

permasalahan yang diterima. Melalui Rwanda, penulis melihat strategi mekanisme 

penanganan yang digunakan korban perempuan pasca genosida 1994 dipengaruhi 

oleh adanya nilai-nilai modernisasi yang dibawa oleh pihak kolonial 

(modernization by colonialism) di awal abad 19an dimana proses modernisasi 

tersebut tidak hanya memberikan dampak negatif dan menyebabkan terbelahnya 

hubungan antar etnis, tetapi nilai-nilai modernisasi itu turut memberikan dampak 

positif seperti hadirnya proses pembelajaran dan membentuk kepribadian 

masyarakat Rwanda (educative people) menjadi lebih produktif walaupun adanya 

keterbatasan. Sehingga dari hal tersebut dapat pula mendasari faktor seperti apa 

yang mempengaruhi hadirnya strategi mekanisme penanganan yang digunakan 

perempuan Rwanda diluar dari adanya konsekuensi yang mereka terima. 

Selanjutnya, penulis turut menilai bahwa upaya penanganan pertama yang 

digunakan akan berorientasi terhadap proses penyembuhan kondisi individual 

korban terdahulu (self healing) dimana dalam proses itu pula korban 

mengupayakan agar dapat mereintegrasikan kembali dirinya kedalam lingkungan 

masyarakat yang telah menolak atau memarginalkan mereka sebagai korban 

tindakan kekerasan seksual. Ketika proses reintegrasi telah berhasil serta korban 

dapat berkomunikasi secara terbuka dan menemukan korban lainnya yang tidak 



 158 

dapat mengatasi konsekuensinya maka dalam pada tahap ini korban tersebut akan 

membantu dan memobilisasi korban tindakan kekerasan seksual lainnya untuk 

dapat mengatasi konsekuensi yang diterima (social healing). Sehingga pada 

bagian tersebut pula, dengan adanya identitas sebagai sesama korban dan 

kesadaran secara intersubjektif akan membentuk sebuah kelompok ataupun 

komunitas (community base) dan upaya strategi mekanisme penanganan yang 

dilakukan akan terdiaspora serta memotivasi korban-korban lainnya yang masih 

memiliki rasa takut untuk berbicara ataupun memberikan informasi dan tidak 

dapat mengatasi konsekuensi yang diterima untuk turut mengadopsi strategi 

mekanisme penanganan yang telah berhasil dilakukan oleh korban sebelumnya.  

 


