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B A B   III 

Dampak Psikososial Akibat Banjir Bandang bagi Warga Perkampungan Batu Merah 

dan Kawasan Wayori 

 

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

3.1.1 Desa Batu Merah  

Letak Geografis 

Desa Batu Merah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Sirimau Kota Ambon. Desa Batu Merah termasuk di dalam pusat Kota Ambon. Batas-

batas wilayah desa Batu Merah adalah sebagai berikut :
1
 

-     Sebelah Timur berbatasan dengan Rutong/Hutumuri 

-     Sebelah Barat berbatasan dengan laut Teluk Ambon 

-     Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Way Ruhu/Negeri Halong 

-     Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Way Batu Merah 

 

 Keadaan Sosial Ekonomi 

a) Penduduk 

Berdasarkan data dari kantor desa Batu Merah, jumlah penduduk sampai tahun 

2010 teregistrasi secara keseluruhan yang dihitung berdasarkan umur dan gender, yang 

terdiri dari laki-laki berjumlah 23.193 jiwa dan perempuan berjumlah 27.033 jiwa. 

Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 10.662 kk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 2:
2
 

 

 

                                                             
1
 Sumber Dari Kantor Desa Batu Merah - Ambon 

2 Ibid.  
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Tabel 2. Data Umur dan Gender Penduduk di Desa Batu Merah 

No. Klasifikasi Umur Laki – laki (jiwa) Perempuan (jiwa) 

1. 0 – 15 5.263 6.580 

2. 16 – 30 5.901 6.734 

3. 31 – 45 4.884 5.512 

4. 46 – 60 3.578 4.017 

5. 60 – 75 1.970 2.553 

6. 76 – 90 1.597 1.817 

Sumber: Kantor Desa Batu 

Merah, tahun 2010 

Total  

23.193 27.033 

Ket: L : Laki – laki 

P : Perempuan 

Tabel diatas menjelaskan bahwa pada gender laki – laki atau pun perempuan pada 

tingkatan umur 16 – 30 merupakan jumlah terbanyak. Pada umur 16 – 30 tahun 

merupakan umur produktif sehingga desa Batu Merah dapat dikatakan salah satu desa 

dengan penduduk berumur produktif yang cukup banyak. Jumlah jiwa di RT 14 adalah 

197 jiwa yang terdiri dari 115 perempuan dan 82 laki-laki. Jumlah kepala keluarga di 

RT ini adalah 43 KK. 

b) Mata Pencaharian 

Pada umumnya mata pencaharian penduduk desa Batu Merah adalah Pegawai 

Negeri Sipil, Nelayan, Buruh/swasta dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 3, sebagai berikut :
3
 

                                                             
3 Ibid. 
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Tabel 3. Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Batu Merah 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah/orang 

1. Dokter 4 

2. Peternak 52 

3. Montir 58 

4. Penjahit 98 

5. Pengrajin 120 

6. Tukang kayu 142 

7. Tukang batu 158 

8. Pengemudi becak 160 

9. Nelayan 178 

10. Supir 285 

11. TNI/POLRI 757 

12. Buruh/swasta 1.324 

13. Pengusaha 1.681 

14. Pedagang 2.123 

15. Pegawai negeri sipil 3.062 

Total 10.202 

    Sumber : Kantor Desa Batu Merah, Tahun 2010 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat mata pencaharian masyarakat di desa Batu 

Merah yang paling sedikit adalah dokter yang berjumlah 4 orang dan mata pencaharian 

yang paling banyak adalah pegawai negeri sipil dengan jumlah 3.062. Selain itu, 

nelayan yang terdapat di desa Batu Merah berjumlah 178. Melihat hal ini, jumlah 

nelayan di desa Batu Merah masih tergolong sedikit. Di RT 14 warga yang bekerja 
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sebagai pegawai negeri sipil berjumlah 5 orang. Sedangkan sisanya bekerja sebagai 

pekerja lepas (mata pencaharian tidak tetap). 

c) Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan 

sumber daya manusia. Maka pembangunan pendidikan harus terus dilakukan untuk 

menjamin pemerataan, peningkatan mutu serta relefansi dan efisiensi manajemen 

pendidikan. 

Fasilitas pendidikan yang tersedia saat ini di desa Batu Merah adalah 4 buah 

Perguruan Tinggi, 4 buah SLTA/Sederajat, 6 buah SLTP/Sederajat, 15 buah 

SD/Sederajat, 6 buah TK, 20 buah TPA, 5 buah Lembaga Pendidikan Keagamaan, 1 

buah Perpustakaan, dan 1 buah SLB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Fasilitas Pendidikan di Desa Batu Merah 

No. Fasilitas Pendidikan Jumlah 

1 TPA (Tempat Pengajian Al Quran) 20 

2 TK (Taman Kanak-kanak) 6 

3 SLB (Sekolah Luar Biasa) 1 

4 SD/Sederajat 15 

5 SLTP/Sederajat 6 

6 SMA (Sekolah Menengah Atas) 2 

7 MA (Madrasah Aliyah) 2 

8 Perguruan Tinggi 4 

9 Perpustakaan 1 

Total 57 

Sumber : Kantor Desa Batu Merah, Tahun 2010 
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3.1.2  Kawasan Wayori, Desa Passo 

Letak Geografis 

Desa Passo adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Baguala, kota 

Ambon, berjarak ± 25 KM dari pusat kota Ambon. Salah satu kawasan di daerah ini 

yang mengalami bencana banjir dan longsor pada tanggal 1 Agustus 2012 adalah 

kawasan Wayori yang terletak berbatasan dengan daerah Batu Gong dan desa 

Toisapu.  

Keadaan Sosial Ekonomi 

a) Penduduk 

Berdasarkan data yang diterima dari kantor desa Passo, jumlah penduduk 

secara keseluruhan sejumlah 17.647 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 4.358 KK. 

Selain itu jumlah RT terbilang cukup banyak yaitu sejumlah 63 RT, termasuk 

didalamnya RT 14 dan RT 58 yang menjadi lokasi penelitian dengan daerah banjir 

terparah di daerah pesisir Ambon pada tanggal 1 Agustus 2012 yang lalu.
4
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Desa Passo, 2011 

Kawasan Wayori di desa Passo yang menjadi pusat lokasi penelitian terdiri 

dari RT 14 dan RT 58. Jumlah penduduk yang tinggal di RT 14 dihitung berdasarkan 

usia dan gender yang terdiri dari laki-laki berjumlah 168 jiwa dan perempuan 

                                                             
4 Sumber Dari Kantor Desa Passo - Ambon 

NO WAYORI 

JUMLAH 

KEPALA 

KELUARGA 

JENIS KELAMIN 

TOTAL 

LAKI - LAKI PEREMPUAN 

1. RT 14 74 168 168 336 

2. RT 58 51 111 121 232 
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berjumlah 168 jiwa dengan jumlah jiwa secara menyeluruh 336 jiwa dan jumlah 

kepala keluarga 74 KK. Sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di RT 58 yang juga 

dihitung berdasarkan usia dan gender yang terdiri dari laki-laki 111 jiwa dan 

perempuan berjumlah 121 jiwa, dengan jumlah penduduk secara menyeluruh 

berjumlah 232 jiwa dan 51 KK. Klasifikasi usia adalah sebagai berikut: 

KLASIFIKASI USIA 

WAYORI 

RT 14 RT 58 

0 – 11 Bulan 8 10 

1 – 5 Tahun 43 25 

6 – 12 Tahun 40 30 

13 – 15 Tahun 19 43 

16 – 18 Tahun 22 26 

19 – 21 Tahun 26 20 

22 – 24 Tahun 25 21 

25 – 35 Tahun 62 20 

36 – 44 Tahun 35 23 

45 – 56 Tahun 30 9 

60 -    Tahun 18 5 

 

Sumber : Kantor Desa Passo, 2011. 

 

b) Mata Pencaharian 

Secara umum di lokasi penelitian, mata pencaharian warga lebih banyak 

adalah Tani, PNS dan pekerja lepas. Kawasan Wayori (RT 14 dan RT 58) adalah 

pemukiman di lereng gunung dan dekat dengan sungai. Oleh karena itu, sebagian 
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besar warga di kawasan ini menggantungkan hidupnya dengan mengumpulkan batu 

dari sungai tersebut untuk dijual dan mengolah hasil hutan untuk kebutuhan makan 

sehari-hari. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut : 

No. Jenis Pekerjaan 

Wayori 

RT 14 RT 58 

1. Tukang  5 6 

2. Buruh  20 2 

3. Pengusaha 4 3 

4. Nelayan 6 - 

5. Jasa 3 11 

6. PNS 7 6 

7. TNI/ POLRI 3 2 

8. Pegawai Swasta 2 4 

9. Wira Swasta 10 2 

10 Tani 60 55 

Sumber : Kantor Desa Passo, 2011. 

 

c) Pendidikan 

Khusus di lokasi penelitian ini tidak terdapat sarana pendidikan. Karena lokasi 

pemukiman yang kecil, maka tidak ada kemungkinan untuk membangun sekolah-

sekolah. Anak-anak pemukiman ini kebayakan disekolahkan di daerah Batu Gong dan 

di desa Passo. 
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TINGKAT PENDIDIKAN 

WAYORI 

RT 14 RT 58 

TK 2 - 

SD 75 20 

SLTP 55 11 

SMA 62 7 

DIPLOMA 13 - 

S1 5 3 

S2 - Prof - - 

Sumber : Kantor Desa Passo, 2011. 

 

3.2 Banjir Bandang 1 Agustus 2012 di Ambon 

Hujan deras mengguyur Ambon, Rabu 1 Agustus 2012 dini hari. Pada saat 

bersamaan, air laut pun pasang. Gabungan hujan lebat dan air pasang itu pun 

menghasilkan banjir besar yang menghantam Ambon, Maluku. Sekitar 70 persen 

wilayah di kota itu terendam air.
5
 Banjir terjadi di sejumlah kawasan di Kota Ambon 

seperti di kawasan Batu Merah, Batu Gajah, Jalan Baru, Ahuru, Mardika, Talake, 

Tantui, Batu Gantung, Waihaong, Soabali, dan sejumlah kawasan lainnya di Kota 

Ambon. Banjir yang terjadi sejak pagi ini mengakibatkan ribuan rumah warga di 

hampir semua kawasan di Kota Ambon terendam air. Ketinggian air bahkan mencapai 

leher orang dewasa.
6
 Selain menutupi hampir semua titik di pusat kota, banjir juga 

terjadi di daerah pesisir pantai Ambon, salah satunya di daerah pantai Passo, dan juga 

meluapnya sungai di kawasan Wayori disertai longsor yang menyebabkan 

                                                             
5 Anggi Kusumadewi., Banjir Ambon, Pemukiman Warga 

Terisolisir.http://nasional.news.viva.co.id/news/read/340755-banjir-ambon--pemukiman-warga-terisolir.  
6 Rahmat Rahman Patty., Ambon Diterjang Banjir, Ribuan Rumah Terendam. 

http://regional.kompas.com/read/2012/08/01/13074592/Ambon.Diterjang.Banjir.Ribuan.Rumah.Terendam.  

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/340755-banjir-ambon--pemukiman-warga-terisolir
http://regional.kompas.com/read/2012/08/01/13074592/Ambon.Diterjang.Banjir.Ribuan.Rumah.Terendam
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meninggalnya empat warga daerah setempat. Empat orang meninggal, adalah suami 

istri, Neles dan Rita Lasol, serta kakak beradik Dessy (15) dan Aprilia Batilmury (5).
7
 

Pada kenyataannya musibah yang terjadi di Ambon ini sudah terjadi sejak 

beberapa bulan sebelumnya. Meskipun tidak separah banjir pada tanggal 1 Agustus 

2012, namun bencana alam seperti tanah longsor akibat hujan yang lebat pada 

beberapa bulan sebelumnya pun menelan korban jiwa dan rusaknya beberapa rumah 

penduduk serta rusaknya beberapa ruas jalan di kota Ambon.  

 

3.3 Dampak Psikososial akibat Banjir bagi Warga Perkampungan Batu Merah 

a). Dampak Psikis 

Pada dasarnya bencana alam berupa banjir yang dialami oleh sebagian besar 

masyarakat di kota Ambon pada tanggal 1 Agustus 2012 menjadi bencana yang tidak 

biasa. Meskipun di beberapa titik di kota Ambon dan sekitarnya sudah sering terjadi 

banjir atau bencana alam yang lain, namun kejadian traumatik kali ini sudah menyita 

perhatian banyak orang dan sekaligus telah membawa kerugian bagi masyarakat yang 

menjadi korban akibat bencana tersebut. Warga yang menjadi korban bencana dalam 

kondisi psikisnya sering terlihat murung dengan tatapan yang kosong, pikiran mereka 

melayang-layang, namun ketika diajak berbicara mengenai masalah banjir yang 

mereka alami, kemarahan mereka pun muncul dengan tiba-tiba. Bagi mereka, 

meskipun banjir sering mereka alami di kawasan tersebut, namun kondisi kehidupan 

mereka setelah banjir kali ini cukup membuat mereka sulit untuk bekerja, mencari 

uang untuk menambah biaya perbaikan rumah, dll.  

“...Banjir kali ini ni akang paleng parah dari banjir yang pernah 

katong alami di Batu Merah Dalam ni. Aer nai dari pagi sampe siang 

                                                             
7Priyambodo RH., Empat Orang Tewas Tertimbun Longsor di Ambon, 

http://www.antaranews.com/berita/324954/empat-orang-tewas-tertimbun-longsor-di-ambon. 

http://www.antaranews.com/berita/324954/empat-orang-tewas-tertimbun-longsor-di-ambon
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tu su mulai turun, tapi pas malam, aer nai kombali sampe subuh. 

Katong cuma bisa lari deng pakeang di badang sa...”
8
 

 

(Banjir kali ini sangat parah dari banjir yang pernah kami al ami di Batu 

Merah Dalam ini.Air yang meluap dari pagi hingga siang sudah mulai 

surut, tetapi malam hari air meluap lagi hinga subuh.Kami hanya bisa 

lari dengan pakaian yang kami pakai.) 

 

Bagi sebagian besar masyarakat di perkampungan Batu Merah yang menjadi 

korban, banjir yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2012 adalah banjir yang terparah 

yang pernah mereka alami. Sebelumnya memang sering terjadi banjir yang 

diakibatkan hujan lebat yang kemudian menyebabkan sungai di pemukiman tersebut 

meluap, namun tidak separah yang terjadi kali ini. Banjir karena meluapnya sungai 

dan naiknya air laut ke pemukiman tersebut menyebabkan masyarakat harus 

kehilangan barang-barang berharga. Warga terpaksa keluar dengan pakaian seadanya 

dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang lain.  

Banjir yang terjadi karena meluapnya sungai di kawasan pemukiman Batu 

Merah Dalam terjadi sejak pukul 10.00 WIT dan semakin meluap hingga sore hari 

dengan volume air yang sangat besar, kemudian baru surut pada subuh hari keesokan 

harinya (setengah dari air naik). Sebagian masyarakat yang bekerja sebagai tukang 

sapu jalan dan tukang becak di RT 14 perkampungan Batu Merah Dalam ini, pada 

saat itu telah melakukan aktivitas mereka. Sebagian yang hanya mencari uang dengan 

menjajakan sayur atau ikan di pasar pun telah keluar meninggalkan rumah mereka 

sejak subuh. Hal ini mengakibatkan ketika banjir terjadi (air naik) mereka yang 

meninggalkan rumah pada saat itu tidak sempat menyelamatkan beberapa barang 

berharga seperti surat-surat penting, dll. 

“...Kalo ada yang bisa diselamatkan paling cuma ijazah, uang, kalo 

untuk barang su seng ada lay yang bisa. Kalo barang itu katong pasrah 

                                                             
8  Hasil wawancara dengan ketua RT 14, Bpk. Setiawan pada tanggal 04 Desember 2012 pukul 15.30 

WIT  
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sudah. Beta pung ana jua pung ijazah ilang, untung mas saja yang 

dapa. Kalo rumah-rumah yang sabla kali ni yang seng dapa 

selamatkan diri, dong nai lewat atap rumah, ambe kayu dari mesjid la 

kasi menyebrang dari rumah-rumah tingkat. Pokoknya alat apa yang 

bisa pake par menyebrang katong pake. Dong ada yang kaluar dari 

rumah lay aer su di batang leher.” 
9
 

 

(Kalo ada yang bisa diselamatkan paling hanya ijazah dan uang.Untuk 

barang sudah tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Kami hanya bisa 

pasrah kalo soal barang. Anak saya juga kehilangan ijazah, untunglah 

mas masih ada. Warga yang rumah-rumahnya dekat dengan sungai 

yang tidak bisa selamatkan diri, mereka naik ke atap rumah kemudian 

pake kayu atau tali dari mesjid untuk menyeberang. Ada juga warga 

yang keluar dari rumah dengan kondisi air sudah seleher orang dewasa.) 

 

Luapan air dengan volume yang sangat besar pada saat itu merendam ratusan 

rumah di kawasan pemukiman tersebut. Masyarakat berusaha melindungi diri dengan 

cara naik ke atap rumah dan berusaha mencari tempat aman (dalam hal ini masyarakat 

saling bergotong royong berusaha saling menyelamatkan dengan menggunakan tali 

atau kayu untuk menolong warga berpindah dari atap ke atap menuju masjid).
10

 

“...Waktu banjir tuh katong mengungsi ka tetangga-tetangga yang pung 

rumah di lereng-lereng bukit nih, saparuh yang dekat mesjid lari ka 

mesjid.. ”
11

 

 

(Pada saat banjir terjadi, kami mengungsi ke rumah tetangga yang ada 

di lereng-lereng bukit dan sebagian lari ke mesjid.) 

 

“...Seng bisa tidor. Tampa tidor saja seng ada. Katong tidor di atas 

peci yang katong su kasi barsi yang katong alas deng karton. Malah 

dingin jadi tidor seng nyenyak, uap dingin ana-ana dong saki samua. 

Sampe lebaran di sini samua saki babatu dan gatal-gatal. Setelah nanti 

dapa bantuan tikar baru katong pake tikar.”
12

 

 

(Tidak bisa tidur. Tempat tidur saja tidak ada. Kami tidur di atas lumpur 

yang sudah kami bersihkan dan kami menggunakan kardus sebagai alas 

untuk kami tidur. Malah dingin, jadi tidur kami tidak nyenyak, masuk 

angin mengakibatkan anak-anak sakit semua. Hingga selesai lebaran, 

                                                             
9 Hasil wawancara dengan ketua RT 14, Bpk. Setiawan pada tanggal 04 Desember 2012 pukul 15.30 

WIT  
10 Ibid.,  
11Hasil wawancara dengan Ibu. Hajar Hamdani pada tanggal 12 Desember 2012 pukul 11.30 WIT 
12 Ibid.,  
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banyak dari kami yang sakit batuk dan gatal-gatal. Setelah kami diberi 

bantuan tikar, baru kami tidur dengan alas tikar.) 

 

Warga yang harus tinggal beberapa minggu di tempat pengungsian darurat 

seperti di mesjid dan rumah-rumah tetangga setempat mengaku mengalami gangguan 

kesehatan seperti gatal-gatal, batuk, pusing (karena kurang tidur dan kedinginan) dan 

gangguan pencernaan. Selain kesehatan fisik yang terganggu, masyarakat juga 

mengaku bahwa mereka kamudian menjadi trauma (kebanyakan orang lanjut usia) 

jika hujan telah mengguyur kota Ambon dalam waktu yang cukup lama. Hal ini 

membuat mereka menjadi ketakutan dan langsung bersiap untuk meninggalkan 

rumah, mengingat talud yang dibangun di sepanjang sungai di pemukiman mereka 

juga sudah rusak akibat banjir.
13

  

Salah seorang warga mengaku bahwa sebelum terjadi banjir pada saat itu, ia 

sempat bermimpi tentang kejadian yang sama. Ia mengaku bahwa ia pernah 

mengalami mimpi buruk bahwa semua orang yang bermukim di perkampungan ini 

menjadi korban akibat banjir. Selang beberapa hari ternyata banjir benar-benar terjadi. 

Baginya, hal ini adalah sebuah peringatan yang tidak diperhatikan olehnya.
14

 

Hal yang sangat menonjol ditunjukkan oleh warga di tempat ini (khususnya 

kaum perempuan) ialah kemarahan mereka karena lambannya upaya pemerintah 

untuk membangun kembali sarana-sarana yang mereka butuhkan untuk keamanan 

hidup mereka seperti jembatan dan talud. Kemarahan ini sering muncul dan bisa 

mengakibatkan salah komunikasi antar sesama warga. Warga juga sangat merasa 

cemas dan tidak merasa aman dengan keadaan talud yang belum diperbaiki, apalagi 

kondisi cuaca waktu itu yang masih tidak menentu. Jika tidak ada pekerjaan, mereka 

lebih sering duduk berkelompok dan menyusun berbagai rencana untuk membangun 

                                                             
13 Ibid.,  
14 Hasil wawancara dengan ketua RT 14, Bpk. Setiawan pada tanggal 04 Desember 2012 pukul 15.30 

WIT  
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sendiri jembatan dan talud yang sudah rusak. Namun mereka selalu kedapatan 

terbentur dengan biaya yang sangat besar. Untuk membangun satu buah jembatan 

dengan hanya menggunakan bahan seperti batang pohon kelapa saja beberapa 

keluarga sangat berat untuk itu. Warga merasa terbeban dengan keadaan seperti ini 

dan mengakibatkan mereka merasa stres dengan perubahan yang sementara mereka 

alami ini. Mereka harus berpikir keras untuk mengupayakan kembali barang-barang 

(rumah tangga) yang rusak karena banjir dan kebutuhan makan serta pakaian terlebih 

dahulu baru setelah itu mereka memikirkan bagaimana harus bersama-sama 

membangun jembatan dan talud yang rusak.  

 

 

Gambar 1. 

Sungai di pemukiman Batu Merah Dalam 

 

b). Dampak Spiritual  

Pada tanggal 1 Agustus 2012 warga Batu Merah Dalam yang secara 

keseluruhan menganut agama Muslim sedang menjalakan ibadah Puasa. Pada saat itu, 

warga mengaku bahwa mereka masih sempat berpuasa. Namun kendala yang dialami 

ketika mereka harus berbuka puasa dengan makanan seadanya. Oleh karena mereka 
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tidak mendapatkan bantuan makanan, warga yang kebanyakan mengungsi ke mesjid 

(bangunan mesjid termasuk tinggi) dibantu oleh warga yang tinggal di bagian lereng 

bukit. Mereka terpaksa berbuka seadanya dengan mie instan yang diterima dari warga 

tersebut. Oleh karena kondisi ini beberapa hari kemudian warga memilih untuk tidak 

menjalankan ibadah puasa sampai mereka menerima bantuan makanan yang cukup 

bagi mereka untuk menjalankan ibadah puasa.
15

 Warga juga mengaku mereka tidak 

melakukan persiapan apa-apa menyongsong hari raya Idul Fitri pada saat itu karena 

kondisi pemukiman yang masih terendam lumpur. Selain itu warga juga mengaku 

bahwa setelah bencana yang terjadi, kawasan tempat tinggal mereka tidak mendapat 

aliran listrik karena patahnya salah satu gardu listrik di sekitar kawasan ini. Atas 

desakan warga kepada pemerintah, listrik di kawasan ini mulai normal dua hari 

menjelang hari raya Idul Fitri.
16

 

“...Katong seng ada persiapan apa-apa par hari raya lay. Kondisi seng 

memungkinkan par katong. Setiap hari jua katong masih kasi barsi peci 

bagemana mau ada persiapan. Yah, katong cuma bisa pasrah saja deng 

yakin sa kalo ini Allah pung maksud bae par katong manusia.” 

 

(Kami tidak melakukan persiapan apa-apa untuk menyambut hari raya. 

Kondisi kami tidak memungkinkan. Setiap hari kami masih melakukan 

pembersihan lingkungan dari lumpur jadi bagaimana kami melakukan 

persiapan itu. Kami hanya bisa pasrah saja dan yakin kalau ini adalah 

maksud baik dari Allah bagi manusia.) 

 

Sebagian ibu-ibu berusaha untuk menerima kenyataan yang diizinkan terjadi 

oleh Yang Kuasa. Mereka menganggap hal ini adalah juga termasuk bagian dari 

berkah di Bulan Suci Ramadhan. Bagi mereka, sedih yang berkepanjangan pun tidak 

ada gunanya. Mereka hanya diperingati untuk tawakal karena bagi ibu-ibu ini, 

                                                             
15Hasil wawancara dengan Ibu.Hajar Hamdani dan Ibu Daimah pada tanggal 12 Desember 2012 pukul 

11.30 WIT. 
16 Hasil wawancara  dengan RT 14, Bpk. Setiawan, Bpk. Muslih, dan Bpk. Ramadhan pada tanggal 11 

Desember 2012 pukul 11.45 WIT. 
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bencana ini bukan buatan manusia melainkan alam.
17

 Namun ada juga kelompok 

kaum bapak yang merasa biasa saja dengan musibah yang mereka alami. Bagi 

mereka, masalah puasa terpulang pada masing-masing pribadi. Mereka juga mengaku 

bahwa kebanyakan dari mereka malah merasa tidak total   dengan puasa yang mereka 

jalani tahun ini karena bencana yang dialami, dan hal itu sama sekali tidak menjadi 

masalah bagi mereka.
18

 

“...Puasa orang biasa sa. Malah abis banjir tuh orang biking akang 

par tatawa sa. Macam jadi lelucon sa. Karna memang pas banjir tuh 

ada kejadian-kejadian yang lucu, jadi pas abis banjir orang crita par 

tatawa. Kaya ada ana satu di dekat mesjid tuh dia badang basar, jadi 

susah pas mau suru dia menyebrang dari atap ka atap. Jadi katong 

carita dia par biking tatawa saja..”
19

 

 

(Puasa bagi kami biasa saja. Malah setelah banjir kami sering duduk 

bersama mengingat cerita lucu karena banjir dan membuat kami 

tertawa. Ada kajadian-kejadian yang lucu menurut kami seperti waktu 

kami harus menolong salah seorang warga yang ukuran badannya 

berat. Hal ini menjadi lelucon bagi kami.) 

 

Selain itu, dalam hal menjalankan ibadah, warga tetap menjalankan ibadah 

seperti biasa. Meskipun layanan rohani yang diberikan bagi korban bencana ini tidak 

memadai, namun warga masih melakukan ibadah seperti yang sebelumnya mereka 

lakukan. Meskipun memakan waktu kurang lebih dua bulan, namun kegiatan ibadah 

masih bisa dilakukan dengan baik oleh warga.  

Bagi sebagian korban, musibah banjir ini tidak hanya menyisakan trauma dan 

kesedihan, melainkan juga memiliki kesan yang unik atau menyenangkan bila diingat 

kembali. 

 

Dampak Sosial bagi Warga Perkampungan Batu Merah 

                                                             
17Hasil wawancara dengan Ibu. Djahra Tianlean dan Ibu Fadiyah  pada tanggal 12 Desember 2012 

pukul 14.30 WIT 
18 Hasil wawancara dengan Bpk. Muslih, dan Bpk. Haazim pada tanggal 05 Desember 2012 pukul 

14.15 WIT 
19Ibid., 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa warga setempat mengalami kerugian yang 

cukup besar. Sebagian masyarakat yang hanya punya pekerjaan pas-pasan untuk 

menghidupi keluarganya, harus kehilangan harta benda yang sudah mereka 

kumpulkan sejak semula. Salah satu warga RT 14 yang diwawancarai mengaku hanya 

dapat menyelamatkan uang sebesar Rp. 100.000.- serta cincin mas milik istrinya. 

Sedangkan surat penting milik anaknya yang masih sekolah sudah tidak ditemukan.
20

 

Ada juga yang hanya bisa menyelamatkan diri dengan pakaian seadanya dan beberapa 

surat penting milik keluarga.
21

 Warga mengaku banjir kali ini sungguh membuat 

warga kebingungan untuk mencari kembali barang-barang yang hilang terbawa arus 

air pada saat itu. Seorang ibu rumah tangga mengakui bahwa ia kehilangan delapan 

lemari yang dia pakai untuk kios sayur dan kios jahit kecil-kecilan miliknya.
22

 

Sebagian warga yang merasa bahwa mereka tidak bisa mencari atau membeli 

lagi barang-barang (elektronik) yang hanyut ataupun yang rusak akibat terendam air, 

mereka memilih untuk mengumpulkan barang-barang tersebut dan memajangnya 

seperti biasa di rumah mereka. Ketika mereka menemukan barang-barang seperti 

televisi, radio, speaker dengan ukuran besar, dll, mereka mencoba untuk 

membersihkannya dan yang mereka dapatkan adalah gumpalan-gumpalan tanah dan 

cacing yang ada di dalam barang-barang tersebut.
23

 

“...Waktu bage sembako tuh, orang-orang yang di muka dong kasi 

informasi par kelompok-kelompok yang datang bawa sembako kalo 

katong di RT 14 di blakang ni katong su seng ada. Itu seng tau maksud 

seng ada tuh seng ada su anyo atau bagemana.” 

 

(Pada saat pembagian sembako, warga yang tinggal di bagian depan 

memberikan informasi kepada kelompok-kelompok yang datang 

membawa sembako bahwa kami  yang ada di RT 14 di bagian belakang 

sudah tidak ada lagi, entah itu tidak ada karena hanyut semua ataukah 

bagaimana.) 

                                                             
20 Ibid.,  
21Hasil wawancara dengan Ibu. Djahra Tianlean  pada tanggal 12 Desember 2012 pukul 14.30 WIT 
22Ibid. 
23 Hasil wawancara dengan Bpk. Muslih pada tanggal 12 Desember 2012 pukul 16.30 WIT 



47 
 

 

Kenyataan yang lain terjadi ialah bahwa ternyata banjir membuat hubungan 

sesama warga baik yang satu RT maupun yang berbeda menjadi tidak harmonis. 

Pasalnya, bantuan-bantuan yang datang setelah air surut hanya diterima oleh warga 

yang tinggal di kompleks perumahan TNI dan sekitarnya (mengingat lokasi terparah 

seperti RT 14 terletak di bagian dalam dari perkampungan tersebut). Warga tersebut 

memberikan informasi kepada pemerintah daerah serta kelompok pemerhati yang 

datang pada saat itu bahwa masyarakat yang tinggal di kompleks RT 14 sudah tidak 

ada lagi yang menghuni rumah. Akibatnya bantuan yang datang hanya dikonsumsi 

oleh mereka sendiri. Hal ini mengakibatkan warga RT 14 menjadi marah. Tidak 

mungkin bagi mereka untuk menerima hal itu. Mengingat air yang meluap itu justru 

dari sungai di sekitar kawasan tempat tinggal mereka. Mereka kemudian 

mempertanyakan hal tersebut. Akibatnya selama kurang lebih tiga hari mereka tidak 

mendapatkan bantuan makanan. Sedangkan bantuan berupa pakaian layak pakai baru 

bisa diterima setelah enam hari pasca banjir. Dari hal inilah kemudian 

ketidakharmonisan terjadi di antara warga perkampungan tersebut.
24

 Disamping itu, 

sekolah-sekolah di sekitar kawasan banjir diliburkan selama satu bulan. 

 Melihat kondisi yang tidak menguntungan ini, warga RT 14 dengan digerakan 

oleh ketua RT Bapak Setiawan untuk berusaha membangun jembatan seadanya. 

Mereka kemudian sepakat untuk mengumpulkan uang dari masing-masing keluarga  

sejumlah Rp. 20.000.- per keluarga untuk membuat jembatan dari pohon kelapa. Dari 

jumlah uang yang mereka peroleh, warga RT 14 ini hanya mampu membuat satu buah 

                                                             
24 Hasil wawancara  dengan RT 14, Bpk. Setiawan, Bpk. Muslih, dan Bpk. Ramadhan pada tanggal 11 

Desember 2012 pukul 11.45 WIT.  
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jembatan yang menghubungkan jalan dari perumahan mereka ke perumahan TNI di 

bagian depan.
25

  

Hasil di lapangan memperlihatkan kondisi sosial yang renggang antar warga. 

Dengan adanya bencana ini, kesadaran warga sebagai komunitas yang saling 

membutuhkan menjadi kurang. Banyak harta benda yang hilang dan rusak, serta 

kebutuhan hidup yang semakin meningkat, membuat warga secara individu 

melakukan aktivitas rutin setiap hari. Beberapa tindakan yang tidak menyenangkan 

yang dilakukan oleh sebagian warga terhadap warga yang lain pun semakin membuat 

ruang antar sesama warga setempat.  

 

 

Gambar 2. 

Kondisi warga pasca banjir 

 

 

a). Dampak Lingkungan  

Selain banyaknya rumah yang terendam banjir dan barang-barang berharga 

yang tidak dapat diselamatkan, warga mengeluhkan jembatan-jembatan yang putus 

                                                             
25Ibid. 
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karena banjir yang sampai saat ini belum ada bantuan dari pihak pemerintah untuk 

diperbaiki. Kurang lebih sekitar tujuh buah jembatan yang ambruk ketika banjir 

terjadi di kawasan ini. Oleh karena pemukiman warga RT 14 ini ada di bagian dalam 

perkampungan Batu Merah Dalam, maka mereka sangat mengeluhkan hal ini. Tidak 

lancarnya transportasi ke tempat tinggal mereka juga mendatangkan kesusahan 

sendiri. Misalnya, korban banjir yang sudah lanjut usia tidak bisa dilarikan ke Rumah 

Sakit atau ke Puskesmas terdekat karena tidak bisa melewati jalan utama. Sekalipun 

sudah diupayakan untuk digotong, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Akhirnya 

orang-orang tua yang sakit harus ditampung hanya di mesjid dan dirawat seadanya.
26

 

”...Waktu banjir tuh katong stenga mati, karna orang-orang tatua yang 

sakit tuh seng tau katong mau bawa bagemana ka puskesmas atau ka 

rumah sakit, karena jembatan putus katong seng dapa lewat. Akhirnya 

katong rawat seadanya saja di mesjid.
27

 

 

(Kami merasa sangat sulit sekali bagi kami ketika banjir itu. Karena 

orang-orang tua yang sakit tidak bisa kami bawa ke rumah sakit atau 

puskesmas. Kami terhalang oleh jembatan yang putus. Akibatnya kami 

hanya melakukan pengobatan seadanya saja bagi mereka di mesjid.) 

 

“...Masalah laeng muncul lay, karna jembatan su pata katong seng bisa 

bawa katong pung motor sampe di rumah. Jadi katong parkir akang di 

muka sana. Cuma kasiang katong pung motor-motor seng slamat. 

Anana dong di muka kasi pica katong pung ban motor, lampu-lampu 

jua ancor. Beta pung motor dong kasi rusak akang la beta pi jual akang 

saja. 
28

 

 

(Masalah lain muncil lagi, karena jembatan sudah patah kami tidak bisa 

membawa motor kami ke rumah kami. Jadi kami hanya memarkir 

motor kami di bagian depan. Sayangnya, motor-motor kami dirusakkan 

oleh warga di kompleks bagian depan (Kompleks Asrama TNI). 

Mereka merusak motor saya dan akhirnya saya menjualnya.)  

 

Kendala yang lain dialami oleh warga RT 14 ialah bahwa kendaraan beroda 

dua milik mereka harus diparkir di kompleks TNI yang jauh dari jangkauan mereka 

karena putusnya sejumlah jembatan. Mereka mengaku curiga dengan tindakan-

                                                             
26Hasil wawancara dengan Ibu. Hajar Hamdani pada tanggal 12 Desember 2012 pukul 11.30 WIT 
27 Ibid.,  
28 Hasil wawancara dengan ketua RT 14, Bpk. Setiawan pada tanggal 04 Desember 2012 pukul 15.30 

WIT 
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tindakan kurang mengenakan dari warga di sekitar kompleks TNI yang dengan 

sengaja merusak kendaraan tersebut seperti mengempeskan ban, menghancurkan 

lampu motor dan mereka juga sering menjadi korban curanmor. Akhirnya sebagian 

warga RT 14 mengambil keputusan untuk menjual motor mereka. Kerena bagi 

mereka, selama jembatan belum bisa diperbaiki, maka percuma mereka membiarkan 

barang pribadi mereka dirusak oleh warga setempat.
29

 

Selain itu, hingga saat ini warga harus merasakan kesusahan yang berlipat 

ganda. Mereka harus membayar harga jasa angkut barang yang mereka sewa untuk 

membawa barang belanjaan mereka ke pemukiman mereka di RT 14. Hal ini bagi 

mereka juga justru menjadi kesulitan tersendiri. Pasalnya, biaya hidup bagi mereka 

sudah sangat pas-pasan, tetapi mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk 

membayar jasa angkut barang tersebut.
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Ibid.,  
30Hasil wawancara dengan Ibu. Djahra Tianlean  pada tanggal 12 Desember 2012 pukul 14.30 WIT 
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Gambar 3. 

Sungai di pemukiman Batu Merah Dalam 

 

 

Gambar 4. 

Kondisi rumah yang terkena banjir 
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Gambar 5. 

Rumah Warga 

 

 

Gambar 6. 

Warga pada saat melakukan pembersihan 
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3.4 Dampak Psiko – Sosial akibat Banjir bagi Warga Kawasan Wayori  

a). Dampak pada aspek Psikis 

Banjir yang terjadi di desa Passo khususnya kawasan Wayori ini tidak jauh 

berbeda dengan yang terjadi di perkampungan Batu Merah Dalam. Naiknya air laut 

ditambah dengan meluapnya sungai yang sangat besar serta longsor yang 

mengakibatkan meninggalnya empat warga pada saat itu. Sungai yang meluap pada 

hari itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIT dan terus melebar hingga sore hari. Sebagian 

warga yang hanya perkerja lepas (yang bekerja di sekitar kawasan tersebut) maupun 

yang beraktivitas di rumah memilih untuk tidak melanjutkan aktivitas mereka karena 

melihat cuaca yang sudah tidak bersahabat. Warga tidak mengira cuaca yang buruk 

selama dua hari akan membuat hidup mereka menjadi berubah. Warga menjadi rapuh 

ketika diperhadapkan dengan pembicaraan-pembicaraan mengenai banjir yang terjadi 

di kota Ambon pada saat itu. Walaupun pada saat itu mereka sambil bekerja, terlihat 

dari gerak tubuh mereka sangat merasa kesusahan. Roman muka yang terlihat sedih, 

sesekali mereka menangis karena pahitnya kenyataan yang harus mereka alami. 

Kehilangan yang bertubi-tubi bagi mereka, bukan hanya kehilangan rumah tempat 

mereka berteduh, atau kehilangan pekerjaan walaupun hanya untuk sementara, tetapi 

yang paling menyakitkan adalah kehilangan anggota keluarga.  

“...Sebelum banjir tu, ada tiga hari hujan seng stop-stop di Ambon. 

Karna ujang su lama bagitu,ada saparu dar katong yang karja di sini-

sini saja ni seng kaluar rumah lay. Waktu air meluap tu katong seng 

bisa baku menyebrang. Air meluap skali tu sekitar jam 12 siang. Mau 

bilang katong mengungsi jua seng, karna Cuma mengungsi di Gereja 

Katolik di muka sini saja, jadi kadang seng bisa tidor bae-bae, pulang 

lay par manyimpang-manyimpang rumah.”
31

 

 

(Sebelum banjir terjadi, hujan sudah mengguyur kota Ambon selama 

tiga hari berturut-turut. Oleh karena sudah lama, sebagian dari kami 

yang hanya bekerja di kawasan pemukiman kami memilih untuk tidak 

                                                             
31 Hasil wawancara dengan Bpk. Hilarius Tenmemubun pada tanggal  14 November 2012, pukul 12.00 

WIT 
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keluar rumah dan bekerja.Saat itu kami tidak bisa menyeberangi sungai. 

Air meluap sekitar pukul 12.00 WIT. Mau dikatakan mengungsi juga 

tidak demikian, karena hanya mengungsi di Gereja Katolik di bagian 

depan, kadang kami tidak bisa tidur nyenyak, kami sering kembali ke 

rumah dan membersihkan rumah.) 

 

“...Waktu banjir itu ada sebagian yang bisa katong angkat, artinya 

sebelum tanggal 1 Agustus tuh kan su ada hujan selama beberapa hari. 

Tapi sebelum itu juga katong su pernah kemasukan air selama dua kali. 

Jadi kalo tamba 1 Agustus tu su tiga kali.Jadi katong angka televisi su 

dari kamuka-kamuka par ade-ade dong nonton-nonton, tapi pakeang-

pakeang masih sempat angka tapi banya juga yang banjir bawa. 

Perabotan dapur, kursi-kursi. Yang ada di rumah ni yang katong 

punggul di pohong-pohog pisang yang masih bisa katong angka. Pintu-

pintu samua ni talapas abis. Tampa-tampa tidor samua, soalnya aer 

lewat kapala skali. Katong su seng tau kata ini ni mau jadi yang paleng 

dasyat..”
32

  

 

(Waktu banjir terjadi ada sebagian barang yang bisa kami selamatkan, 

artinya sebelum tanggal 1 Agustus itu sudah terjadi hujan selama 

beberapa hari.Namun sebelum itu juga kami pernah mengalami 

kemasukan air selama dua kali. Banjir 1 Agustus kemarin itu adalah 

yang ketiga kalinya bagi kami  dalam tahun ini. Jadi kami sudah 

menyelamatkan barang seperti televisi bagi anak-anak kami, namun 

pakaian ada yang masih bisa diselamatkan tapi banyak juga yang sudah 

tidak bisa. Perabotan dapur, kursi-kursi. Yang ada di rumah ini hanya 

yang bisa kami pungut kembali di antara pohon-pohon pisang. Semua 

pintu di rumah juga rusak dihantam banjir. Tempat tidur juga demikian. 

Masalahnya air melewati batas kepala orang dewasa. Kami tidak tahu 

kalau banjir kali ini sangat dasyat.) 

 

Banjir yang terjadi di kawasan ini, diakui oleh beberapa warga yang rumahnya 

sangat dekat dengan sungai yang meluap, dengan ketinggian melebihi kepala orang 

dewasa. Oleh karena banjir dan longsor yang terjadi di kawasan ini, warga harus 

mengungsi ke beberapa tempat seperti gereja Katolik dan rumah sanak saudara di desa 

tetangga. Bagi beberapa warga yang rumahnya sangat dekat dengan sungai yang 

meluap itu, mereka harus merelakan barang-barang mereka hanyut terbawa arus banjir 

yang besar. Mereka menjelaskan bahwa beberapa hari sebelum terjadinya bajir 

tanggal 1 Agustus 2012, rumah warga yang dekat dengan sungai sudah dua kali 

                                                             
32 Hasil wawancara dengan Ibu Martis Titawael pada tanggal 20 November  2012 pukul 12.10  WIT.  
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kemasukan air. Sejak saat itu mereka sudah menyelamatkan televisi. Sehingga barang 

yang tidak bisa diselamatkan yang menurut mereka sangat berharga adalah perabot 

rumah tangga seperti kursi, meja, tampat tidur, alat-alat dapur, pakaian sekolah anak-

anak, pakaian anak, serta buku-buku sekolah. Bagi warga yang hidup dalam keadaan 

yang pas-pasan, barang-barang tersebut sulit untuk mereka miliki. Warga juga 

menjelaskan bagaimana sulitnya berusaha menyelamtkan diri ditengah kebingungan 

dan kepanikan ketika talud jebol dan air segera menghantam rumah-rumah milik 

mereka. Warga yang awalnya berlindung di dalam rumah akhirnya harus cepat 

menyelamatkan diri.
33

 

“...Jadi hari itu, katong jua bingung, katong seng tau mau biking 

bagemana karena air tiba-tiba langsung serempak dia meluap naik. 

Jadi waktu itu anana banya pi skola. Tanta sandiri yang ada tinggal di 

dalam rumah, om ada sandiri pi mancari deng becak. Jadi yang kasi 

selamat ade-ade kacil di rumah sini ni, dong pung kaka-kaka spupu.. 

“
34

 

 

(Pada hari tu, kami juga bingung, kami tidak tahu harus bagaimana 

karena air tiba-tiba langsung meluap naik. Jadi waktu itu banyak anak-

anak pergi ke sekolah. Tante sendiri yang tinggal di rumah, sedangkan 

om sedang bekerja (penarik becak). Jadi yang menyelamatkan anak 

bungsu di rumah ini kakak sepupu mereka.) 

 

“...Katong tinggal di Gereja Katolik. Tapi kadang katong seng tidor di 

situ karna orang banya seng bisa tidor bae-bae. Ada skali-skali katong 

turun ka rumah kasi barsi. Katong tidor jua paleng malam sa itu jua 

tidor inga-inga, la pagi-pagi lay su bale pulang karena orang mau pake 

greja lay..”
35

 

 

(Kami tinggal di Gereja Katolik. Namun kadang kami tidak tidur di situ 

karena banyak orang jadi tidak bisa tidur nyenyak. Kadang kami 

kembali ke rumah untuk pembersihan. Kami di situ juga paling malam 

hari, itupun tidur tapi mengingat-ingat, lalu pagi sudah kembali ke 

rumah karena gedung gereja juga mau dipakai.) 

 

Oleh karena hilangnya barang-barang tersebut, warga harus tinggal untuk 

sementara waktu di gereja Katolik. Mereka mengakui bahwa mereka tidak bisa tidur 

                                                             
33 Hasil wawancara dengan Ibu Martis Titawael pada tanggal 20 November  2012 pukul 12.10  WIT.  
34 Ibid.,  
35 Ibid.,  
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dengan nyenyak, karena hujan yang masih terus mengguyur setelah banjir yang 

mereka alami. Hal ini mengakibatkan ketakutan bagi warga. Mereka juga merasa 

tidak betah berlama-lama tinggal di gereja Katolik, karena aktivitas gereja yang juga 

kadang terhambat oleh karena adanya banyak warga yang mengungsi di gereja 

tersebut. Jika sudah pagi, warga memilih kembali pulang ke kawasan rumah mereka 

untuk membersihkan lokasi banjir di sekitar rumah mereka, dan juga memungut 

barang-barang yang masih bisa digunakan. Hal ini mereka lakukan kurang lebih satu 

bulan selama mereka tinggal di gereja Katolik.
36

 

“...Katong rasa kecewa bagitu juga to. Yang seharusnya kadang katong 

seng pikir par alami bagitu.Seng sangka-sangka akang mau datang. 

Katong taku, panik lay waktu itu. Musim ujang ni su talalu labe lay 

kapa kamareng tu sampe banjir bisa jadi sampe bagitu. Kalo su lia 

langit su itam, itu  katong su mulai siap-siap sudah..” 

 

(Kami merasa kecewa juga. Keadaan yang seharusnya tidak kami 

rasakan tapi kami alami. Tidak disangka-sangka bencana ini menimpa 

kami. Kami takut dan panik pada waktu itu.Musim hujan sudah 

berlebihan sepertinya hingga terjadi banjir yang demikian. Jika sudah 

lihat mendung dan awan gelap, kami sudah mulai bersiap-siap untuk 

menyelamatkan diri.) 

 

Setelah warga kembali ke rumah mereka, tidak berarti bahwa hidup mereka 

sudah kembali berjalan normal. Hal-hal yang tampak sebagai dampak serius bagi 

warga ialah ketika hujan yang mengguyur dengan waktu yang lama. Memang setelah 

banjir terjadi, cuaca di Maluku masih sangat mengkawatirkan. Warga mengaku jika 

sudah melihat awan hitam, maka mereka sudah mulai bergegas untuk mempersiapkan 

barang-barang yang harus diangkat apabila terjadi banjir lagi. Mereka sudah tidak bisa 

tidur dengan nyenyak, dan tidak membiarkan anak-anak keluar rumah sekali pun 

                                                             
36 Hasil wawancara dengan Ibu Martis Titawael, Ibu Nola Mayaut, Ibu C. J Leftungun pada tanggal 20 

November 2012, pukul  11.00 WIT.  
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untuk ke sekolah. Para lelaki yang bekerja di luar rumah pun mengurung niat mereka 

untuk beraktivitas.
37

 

b). Dampak Spiritual 

Warga yang menjadi korban bencana di kawasan Wayori berusaha tegar 

menghadapi kenyataan yang menimpa mereka ini. Bencana banjir dan longsor yang 

terjadi pada tanggal 1 Agustus 2012 adalah yang paling parah yang pernah dirasakan 

oleh warga setempat. Mereka mengakui bahwa sebelumnya memang pernah terjadi 

banjir di tempat tersebut, tetapi tidak separah yang baru mereka alami tahun ini karena 

mengakibatkan kehilangan benda tetapi juga menelan korban jiwa. 

“...Katong berdoa saja to. Seng mungkin tiap tahun mau banjir. Seng 

kaya Jakarta la kota banjir tiap tahun. Ini mangkali alam mengamuk 

saja, kasi kejutan ka. Bisa juga dari segi manusia, ini katong pung 

salah. Tapi kalo su bagini berarti manusia su bersalah jadi Tuhan kasi 

murka to. Samua kalo seng seijin Tuhan kan ini seng terjadi. Namanya 

kan ini bencana alam. Sebelumnya banjir terjadi tapi seng ada longsor-

longsor di hutan-hutan. Katong seng bisa bilang kesalahan manusia 

saja, ini samua Tuhan su ator. Kejadian ini bencana murni to kan seng 

pernah terduga. Padahal pemerintah su biking penanaman pohon, tapi 

kalo banjir bawa, mau biking apa? Orang pung pohong-pohong kasbi 

satu-satu kabong anyo.”
38

 

 

(Kami hanya berdoa saja. Tidak mungkin tiap tahun terjadi banjir. 

Tidak seperti Jakarta – kota banjir setiap tahun. Ini mungkin hanya alam 

mengamuk saja, meberikan kejutan. Bisa juga dari segi manusia, ini 

salahnya kita. Tapi kalau sudah jadi begini berarti manusia sudah 

bersalah jadi Tuhan murka. Semua jika tanpa seijin Tuhan pasti tidak 

akan terjadi. Namanya juga bencana alam. Sebelumnya ada  banjir yang 

terjadi, tapi tidak dengan longsor di hutan-hutan. Kami tidak bisa bilang 

kalau ini adalah kesalahan manusia saja, ini semua sudah diatur oleh 

Tuhan. Kejadian ini adalah bencana murni dan tidak pernah terduga. 

Padahal pemerintah sudah buat program penanaman pohon, tapi kalau 

sudah disapu banjir, apa yang mau dilakukan? Kebun-kebun punya 

warga banyak yang rusak.) 

 

Ada beberapa warga yang menganggap bahwa bencana yang terjadi ini adalah 

bagian dari hukuman Tuhan atas sifat manusia yang terlalu menguasai alam. Bagi 

                                                             
37Hasil Wawancara dengan Ibu Sarah Tukiai pada tanggal 3 Desember 2012, pukul 11.10 WIT. 
38 Hasil wawancara dengan Ibu C. J Leftungun dan  Ibu Nola Mayaut pada tanggal 20 November 2012, 

pukul  11.00 WIT. 
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mereka, sungai yang dipakai sebagai tempat untuk mencari nafkah dengan cara 

mengumpulkan batu adalah tindakan yang justru akan membuat kesusahan sendiri 

bagi warga tersebut. Jika setiap hari mereka mengambil batu dan pasir dari dalam 

sungai maka justru hal itu yang akan mendatangkan bencana bagi mereka. Hal inilah 

yang menjadi alasan mengapa warga tidak nyaman dengan aktivitas di sungai 

tersebut. Oleh sebab itu, bagi mereka, bencana yang mereka alami ini adalah juga 

bangian dari teguran dan hukuman dari Tuhan atas sifat manusia yang serakah 

tersebut dan mengejutkan masyarakat supaya menjadi sadar.
39

 Setelah bencana yang 

mereka alami, rutinitas ibadah yang mereka lakukan berjalan seperti biasanya. Warga 

yang beragama Katolik masih menjalankan ibadah dengan baik begitu juga dengan 

Protestan. Masalah yang dialami oleh warga yang menjadi korban di kedua lokasi 

bencana ini sama, kurangnya layanan spiritual bagi mereka. Pada akhirnya, warga 

harus berupaya sendiri dalam keadaan yang krisis untuk menemukan makna di balik 

peristiwa yang mereka alami ini.  

 

 

Gambar 1. 

Lokasi Rumah Ibu. Sarah Tukiay 

                                                             
39 Hasil wawancara dengan Ibu Martis Titawael, Ibu Nola Mayaut, Ibu C. J Leftungun pada tanggal 20 

November 2012, pukul  11.00 WIT. 
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Dampak Banjir Pada Aspek Sosial bagi Warga Kawasan Wayori 

Banjir yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2012 membuat aktivitas warga 

terhenti bukan saja pada saat itu tetapi juga untuk beberapa waktu yang cukup lama. 

Mengingat sebagian besar warga di kawasan Wayori ini bekerja sebagai petani dan 

pekerja lepas. Pekerjaan mereka lebih banyak di sungai yang meluap pada saat itu dan 

membanjiri rumah mereka. Warga memilih untuk mengumpulkan batu dan pasir dari 

sungai tersebut untuk dijual pada pabrik-pabrik atau dijual langsung pada orang-orang 

yang ingin membangun bangunan. Kebanyakan laki-laki (bapak-bapak) dan pemuda 

melakukan pekerjaan tersebut sepanjang hari. Setelah banjir terjadi, warga tidak bisa 

melakukan pekerjaan tersebut (mengumpulan batu dan pasir), pasalnya ada peringatan 

yang dikeluarkan oleh RT setempat (RT 14) untuk tidak beraktivitas di sekitar sungai, 

baik itu bekerja dan mencuci. Hal ini terjadi untuk waktu yang lama yang kemudian 

menimbulkan kemarahan pada masyarakat karena tidak bisa bekerja dan mendapatkan 

uang.
40

 

“...Kalo mau bicara soal karja ni, orang laki-laki di Wayori ni banya 

yang karja di kali ni saja. Cari hidop dar kali saja. Biasa dong kumpul 

batu deng paser lalu orang datang bali dari dong par pembangunan di 

kota. Kalo seng dari katong pung kali ni, seng ada pembangunan jalan 

di kota sana. Mar ini deng tau RT su kasi turun larangan su lama ini 

par katong pung orang laki-laki seng boleh karja. La kira-kira katong 

mau dapa makan bagemana. RT di muka larang katong par karja di 

blakang sini, tapi dong dimuka ada karja. Seng tau mangkali mau 

untung sandiri kapa..”
41

 

 

(Jika berbica mengenai pekerjaan, kaum laki-laki di kawasan Wayori 

lebih banyak bekerja di sungai ini saja. Biasanya mereka 

mengumpulkan batu dan pasir lalu dibeli oleh orang yang mau 

melakukan pembangunan di kota. Jika bukan dari sungai ini, tidak ada 

pembangunan di kota. Tapi entah mengapa ketua RT 14 menurunkan 

larangan bekerja di sungai dengan waktu yang sudah cukup lama. 

Bagaimana mereka mendapatkan uang jika tidak bekerja? Ketua RT 

                                                             
40 Hasil wawancara dengan Ibu H. Belyanan pada tanggal 20 November 2012 pukul 14.00 WIT 
41 Ibid.,  
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melarang kami di bagian belakang untuk tidak boleh bekerja, tetapi 

mereka di bagian depan malah bekerja. Mungkin mencari untung 

sendiri.) 

 

“...Kami di sini ada yang bekerja sebagai tukang bangunan, kanek, 

karja di kali lay saja. Waktu banjir itu sekitar satu bulanlah katong 

seng bisa karja. Kalo beta ni biasa karja di luar Ambon, jadi kadang 

brapa minggu baru bale ka rumah. Tapi ini banjir karna su hantam 

rumah su rata deng tanah, pemerintah biking janji mau bangun ulang 

rumah ni. Jadi yah katong yang karja-karja di luar ni seng bisa 

kamana-mana, hanya tunggu saja setiap hari bagini saja sapa tau 

pemerintah datang. Akhirya katong kehilangan pekerjaan yang 

ditawarkan par katong. Orang tua jua pung keadaan seng 

memungkinkan par kasi tinggal. Rumah su rata deng tana.Akhirnya 

katong tinggal di sodara pung rumah saja. “
42

 

 

(Kami di sini ada yang bekerja sebagai tukang bangunan, kernet, dan 

kerja di sungai saja. Setelah banjir sekitar satu bulan kami tidak bekerja. 

Kalau saya biasanya kerja di luar Ambon, jadi kadang beberapa minggu 

baru kembali ke rumah. Tapi karena banjir sudah menghantam rumah, 

pemerintah sudah membuat janji untuk membangun kembali rumah 

kami. Jadi yah kami yang kerja di luar ini tidak bisa kemana-mana, 

hanya menanti pemerintah merealisasikan janjinya. Akhirnya kami 

kehilangan pekerjaan yang ditawarkan bagi kami. Keadaan orang tua 

tidak memungkinkan untuk ditinggal. Rumah sudah tidak layak tinggal, 

akhirnya kami tinggal di rumah saudara.) 

 

Hal ini juga dialami oleh bapak Hilarius Tenmemubun yang rumahnya disapu 

bersih oleh banjir pada saat itu. Ia mengakui hidupnya yang sekarang sangat jauh 

berbeda dengan hidup sebelum banjir itu terjadi. Sebelum banjir terjadi, ia bekerja 

sebagai tukang bangunan yang sering keluar pulau, misalnya ke Seram, Haruku dan ke 

beberapa tempat yang jauh dari tempat tinggalnya di kawasan Wayori ini. Tetapi 

setelah banjir terjadi, ia merasa tidak bertanggungjawab jika ia harus meninggalkan 

ibunya yang sudah lanjut usia untuk hidup seorang diri dengan anak perempuannya. 

Banyak  tawaran untuk kerja di beberapa tempat telah dia tolak karena ia mengingat 

bahwa pemerintah sudah memberikan janji untuk memperbaiki atau merelokasi rumah 

mereka dalam waktu dekat. Akibatnya ia tidak bisa bekerja keluar karena berpikir 

                                                             
42 Hasil wawancara dengan Bpk. Hilarius Tenmemubun pada tanggal  14 November 2012, pukul 12.00 

WIT 
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bahwa hal itu akan segera dipenuhi oleh pemerintah. Ia merasa tidak ada kejelasan 

tentang nasibnya dan beberapa warga lain, apakah mereka akan direlokasi atau tidak. 

Warga menjadi tidak nyaman, mereka dilarang kembali ke rumah tapi tidak ada 

relokasi. Akibatnya mereka memilih untuk tinggal dengan keluarga mereka yang ada 

di desa tetangga atau menyewa tempat tinggal yang lain.
43

 

Selain bekerja di sungai, warga juga memanfaatkan hutan di sekitar 

pemukiman mereka sebagai tempat untuk mencari makanan. Banjir yang terjadi juga 

turut menghantam hutan dan mengakibatkan warga merasa sangat kesulitan mencari 

makanan  pasca banjir. Selain itu, warga mengaku karena kehilangan harta benda serta 

alat-alat dapur (ada juga alat dapur yang sudah tidak layak untuk digunakan) maka 

untuk mengolah makanan yang mereka dapat sebagai bantuan dari berbagai pihak, 

warga harus meminjam dari sanak keluarga mereka yang tidak tertimpa bencana ini 

yang tinggal di desa tetangga.
44

 

Banyak sumbangan yang diberikan kepada warga yang menjadi korban dari 

banjir dan longsor pada 1 Agustus 2012 tersebut. Selain dari pemerintah kota dan 

pemerintah daerah, warga juga mendapatkan bantuan dari kelompok pemuda Maluku, 

dan juga partai-partai besar di Maluku. Namun sumbangan ini kemudian menjadi 

masalah bagi sesama warga. Menurut keterangan yang didapat, ada warga yang bukan 

korban bencana mengakui dirinya sebagai korban. Oleh karena itu mereka juga turut 

mendapat sumbangan. Hal ini lalu menimbulkan kecemburuan baik dari pihak korban 

maupun yang bukan korban bencana pada saat itu.
45

 

 

 

                                                             
43 Hasil wawancara dengan Bpk. Hilarius Tenmemubun pada tanggal  14 November 2012, pukul 12.00 

WIT 
44 Hasil wawancara  dengan ketua RT 58 Bpk. John Belyanan pada tanggal 18 Desember 2012, pukul 

11.00 WIT 
45Hasil wawancara dengan Ibu. S. Andreas pada 20 November 2012, pukul 14.30 WIT 
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a). Dampak Lingkungan  

Banjir yang terjadi di kawasan Wayori karena meluapnya sungai menghantam 

7 buah rumah (rusak parah) dan sedikitnya 26 rumah dengan keadaan rusak ringan. 

Selain rumah warga, tidak ada kerusakan lain pada isfrastruktur seperti sekolah, 

bangunan perkantoran, dll, karena letaknya yang jauh dari lokasi banjir dan longsor.  

Selain itu, sumber air tanah
46

 yang biasanya digunakan oleh warga setempat 

tidak bisa digunakan karena sudah tercampur dan menjadi kotor akibat banjir. 

Akhirnya warga mengaku membeli air dari PAM untuk kebutuhan memasak saja. 

Sedangkan kebutuhan mencuci, warga masih menggunaka air sungai. Tidak jarang 

karena sumber air tanah belum mereka dapatkan dengan baik, warga kerap 

menggunakan air sungai yang sangat tidak baik untuk kesehatan dalam melakukan 

berbagai akivitas industri rumah tangga. 

 

 

                                                             
46Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakan air dapat 

mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan. Air tanah adalah air yang terdapat pada 

lapisan tanah atau bebatuan dibawah permukaan tanah. Air tanah mempunyai peranan yang sangat penting 

terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga 

(domestik) maupun untuk kepentingan  industri.  
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Gambar 2. 

Lokasi Penemuan Mayat Ibu. R. Lasoy 

 

 

Gambar 3. 

Bapak. Hilarius Tenmemubun di lokasi rumahnya yang disapu banjir 
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Gambar 4. 

Lokasi Meninggalnya Desy Baltimurik dan Prily Baltimurik serta pasangan suami istri – 

Neles Lasol dan Rita Lasol 


