
DAMPAK PSIKOSOSIAL KORBAN BANJIR 1 AGUSTUS 2012 

TESIS 

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik  

Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains 

Oleh:  

Madlyne Vivian Aunalal 

752011016 

Dosen Pembimbing 

Dr. David Samiyono, Pembimbing I 

Dr. Pdt. Totok Wiryasaputra, Pembimbing II 

PROGRAM STUDI MAGISTER  SOSIOLOGI AGAMA  

FAKULTAS TEOLOGI 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

SALATIGA 

2013 

 

 

 

 



ffi
PERPUSTAKAAN UNIVERS]TAS

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711

Jawa Tengah, lndonesia

. Telp.0298-32L2I2,Fax.0298-321433
Email: library@adm,uksw.edu; http://library.uksw.edu

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT DAN PERSETUJUAN AKSES

Sebagai sivitas akademik Universitas Kristen Satya Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIM

Fakultas

Judul Tesis

Madlyne Vivian Aunalal

7520ttaL6

Teologi

Email

Program Studi

: amadlyne@ymail.com

: Magister Sosiologi Agama

DAMPAK PSIKOSOSIAL KORBAN BANJIR l AGUSTUS 2012

Studi Perbandingan Tentang Dampak Psikososial Banjir Bandang

Bagi Warga Perkampungan Batu Merah dan Kawasan Wayori di Ambon

Dengan ini menyerahkan karya tersebut di atas untuk disimpan dalam Koleksi Digital Perpustakaan Universitas dengan

ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):
l -l/Lg a. Saya mengijinkan karya tersebut di atas untuk disimpan dalam Koleksi Digital Perpustakaan Universitas,

dan/atau portal GARUDA

b. Saya tidak mengijinkan karya tersebut di atas untuk disimpan dalam Koleksi Digital Perpustakaan Universitas,

dan/atau portal GARUDA *

Dengan ini saya juga menyatakan bahwa:
1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di

Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.

2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan
penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber
penelitian.

3. Hasil karya saya inl merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang

digunakan sebagai acuan dalgm naskah dengan menyebutkan nbma pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka

5. Saya menyerahkan hak non-eksklusif kepada Perpustakaan Universitas- Universitas Kristen Satya Wacana untuk
menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses
tugas akhir elektronik di atas dan norma hukum yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran
dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelaryangtelah diperoleh karena
karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.
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Mintalah maka kepadamu akan diberikan, 

Carilah maka kamu akan mendapatkannya, 

Ketuklah maka kamu akan di bukakan pintu.  

 

 

 
“Angkatlah suaramu dan tersenyumlah. 

Jadikanlah senyumanmu sebagai senjata. 
Karena senyuman lebih ampuh daripada 

pistol bahkan lebih dahsyat daripada 

ledakan bom ...!” 
 

 

Toyohiko Kagawa 

 

 

 

 

 

 



 

 

Buat mereka yang sudah menangis, sudah tertawa, dan merasa itu 
semua indah oleh karena cinta, dalam mewujudkan mimpi-mimpi yang 

menjadi harapan untuk cinta. 
 

MAMA, PAPA, Ka’ TIKEN, Ka’BUKE & Ka’ MANDY, PHIO. 

Terima Kasih untuk segala sesuatu yang telah diberikan buat anakmu dan adikmu ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 Hidup adalah mengukir sejarah panjang dari perjalanan. Segala suka dan duka, keluh 

dan kesah, keringat dan pengorbanan adalah ukiran-ukiran yang membawa pada satu tujuan 

yaitu hidup yang lebih baik dari hari ke hari. Untuk itu, penulis sadar bahwa hal pertama yang 

harus lakukan adalah berterima kasih pada Tuhan Yesus, yang hanya karena kasih-NYAlah, 

penulis dimampukan. Tanpa DIA, penulis tidak akan mampu melewati semua tantangan dan 

rintangan yang menghadang. Tak ada lain yang bisa penulis berikan, hanya puji syukur, 

hormat dan kemuliaan melalui semuanya ini.  

Selain itu pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang telah membantu, diantaranya: 

1. Dr. David Samyono M.TS selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, 

sumbangan pemikiran, dan dukungan bagi penulis dalam penyusunan dan 

penyelesaian tesis ini. Tuhan memberkati tugas dan pelayanan yang Bapak lakukan. 

2. Pdt. Totok Wiryasaputra selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, 

sumbangan pemikiran, dan dukungan bagi penulis dalam penyusunan dan 

penyelesaian tesis ini. Tuhan memberkati.  

3. Dr. Pdt Thobias A. Messakh selaku penguji dalam ujian skripsi. Terima kasih buat 

pertanyaan-pertanyaan dan sumbangan pemikirannya dalam melengkapi tesis ini. 

Tuhan memberkati tugas dan pelayanan Bapak. 

4. Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Teologi UKSW. Pak John Titaley, Pak Daniel 

Nuhamara, Ibu Dien, Ibu Retno, Ibu Henny, Pak Yusak, Pak Haryono S, Pak Totok, 

Pak David, Pak Eben, Pak Tobby, terima kasih untuk didikan baik itu ilmu dan 

pengalaman yang sangat bermakna dan berguna bagi penulis. Ibu Budi dan Mba 

Liana, terima kasih telah bekerja untuk melayani kami semua mahasiwa/i Fak. 

Teologi.  



5. Angkatan 2011_ (752011), Thankz untuk kebersamaan ± 2 tahun, untuk setiap tawa 

dan perjalanan yang kita lalui bersama. GOD BLESS US. 

6. Semua pihak yang tidak tersebutkan namannya, Terima kasih banyak atas 

bantuannya. Tuhan Yesus Berkati. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Salatiga, 16 Juni 2013 

 

Madlyne Vivian Aunalal 




