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BAB   I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi 

populasi manusia serta dapat mendatangkan krisis bagi jiwa manusia. Tsunami di Aceh dan 

meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta adalah contoh  bencana alam yang menelan 

banyak korban jiwa dan mengakibatkan kerugian yang besar serta menyisakan krisis dan 

duka yang mendalam bagi korban yang  mengalaminya. Banyak orang kehilangan rumah, 

harta benda, serta kehilangan orang yang dikasihi. Tragedi ini tidak hanya menyebabkan  

korban fisik namun juga dampak psikologis seperti cemas, takut, hingga dampak psikologis 

yang lebih berat seperti trauma. Apapun bentuknya, bencana alam memang tidak diinginkan 

oleh manusia. Sayangnya kejadian yang tak terpikirkan itu tidak dapat dihindari, seperti yang 

dialami oleh sebagian masyarakat kota Ambon pada tanggal 1 Agustus 2012 lalu. 

Sebelumnya, sejak April 2012 telah terjadi beberapa bencana alam karena musim hujan 

seperti longsor di beberapa titik di kota Ambon, namun bencana yang terjadi pada 1 Agustus 

2012 menjadi bencana yang paling parah karena dialami oleh sebagian besar warga kota 

Ambon. Banjir yang terjadi melumpuhkan aktivitas di dalam kota dan menyebabkan banyak 

kerugian yang dialami oleh masyarakat yang serempak mengalaminya.  

Banjir bandang yang terjadi dikota Ambon merupakan yang terburuk dalam  beberapa 

tahun terakhir. Curah hujan yang lebih besar pada beberapa hari terakhir itu, menyebabkan  

kerusakan  jalan serta longsor di beberapa desa di Ambon. Hampir 70 persen pusat Kota 

Ambon terendam banjir pada saat itu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, hingga hari kedua pasca banjir 

bandang di Ambon, tercatat 5.420 rumah terendam air.  Sebanyak 2.170 kepala keluarga 

(KK) atau 4.718 jiwa, mengungsi ke tempat ibadah, instalasi militer, kantor-kantor 

pemerintah serta beberapa sekolah dan kantor camat, termasuk juga tenda-tenda darurat yang 

disiapkan TNI dan Polri.
1
 Kawasan terparah banjir bandang di daerah perkotaan adalah 

daerah Batu Merah, Skip, dan seputaran Waihaong. Sedangkan di daerah pesisir pantai 

Ambon seperti di desa Passo. Korban yang  meninggal akibat bencana alam pada saat itu (1 

Agustus 2012)  berjumlah 10 orang; terdiri dari 4 orang warga BTN Kanawa, 4 orang warga 

Desa Passo, dan 2 orang warga Desa Negeri Lama, dan sekitar 11 orang yang dirawat di 

rumah sakit di kota Ambon.
2
 Tak pelak, bencana alam ini meninggalkan luka psikis yang 

mendalam serta perasaan duka tersendiri, bukan hanya bagi korban yang kehilangan anggota 

keluarganya saja tetapi bagi masyarakat kota Ambon yang sama-sama mengalami duka 

karena bencana ini.  

Pada umumnya, ketika terjadi bencana alam, warga masyarakat yang terkena 

peristiwa itu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Segala bentuk bantuan fisik atau 

kebutuhan pokok disediakan oleh pemerintah dan berbagai LSM di daerah setempat, seperti 

kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian dan beberapa kebutuhan rumah tangga seperti 

alat-alat untuk memasak. Pada satu sisi, bantuan-bantuan ini bersifat konkret dan lebih 

mudah diukur. Ketika bencana terjadi bantuan inilah yang paling diutamakan untuk diberikan 

kepada para korban bencana. Namun di sisi lain, seringkali dampak psikososial dari bencana 

tersebut cenderung terabaikan karena tidak nampak jelas seperti dampak fisik dari bencana 

                                                             
1http://www.tempo.co/read/news/2012/08/03/179421234/Banjir-Ambon-Meluas-Hampir-5-Ribu-Warga-

Mengungsi Banjir Ambon Meluas, Hampir 5 Ribu Warga Mengungsi. Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2012. 
2http://www.sorotnews.com/berita/view/pnpb-bencana-banjir-bandang.1873.htmlPNPB Bencana Banjir 

Bandang di Ambon Tewaskan 10 Orang - SOROTnews.com   Political News.html. Diunduh pada tanggal 10 

Oktober 2012. 

http://www.tempo.co/read/news/2012/08/03/179421234/Banjir-Ambon-Meluas-Hampir-5-Ribu-Warga-Mengungsi
http://www.tempo.co/read/news/2012/08/03/179421234/Banjir-Ambon-Meluas-Hampir-5-Ribu-Warga-Mengungsi
http://www.sorotnews.com/berita/view/pnpb-bencana-banjir-bandang.1873.html
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alam tersebut. Hal ini bisa saja disebabkan juga oleh kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang dampak psikososial dari bencana.  

Peristiwa bencana alam cenderung mengakibatkan keseimbangan kondisi psikis 

terganggu. Ada tiga faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, peristiwa bencana itu 

sendiri yang “menakutkan dan mengancam keselamatan jiwa”. Kedua, wafatnya orang-orang 

yang disayangi dan hilangnya harta benda yang dimiliki dalam bencana tersebut. Ketiga, 

kehilangan mata pencaharian dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidup (kebutuhan ini 

bersifat materi, sosial dan psikis).  Ketidakseimbangan kondisi psikologis akibat bencana ini 

termanifestasi dalam bentuk terganggunya fungsi-fungsi psikologis seseorang seperti fungsi 

pikiran, perasaan, perilaku dan spiritual.
3
 

Kehilangan yang dirasakan oleh korban bencana alam lebih  dalam ketika cara 

kehilangan itu tidak biasa seperti bencana alam itu sendiri atau berupa kecelakaan tragis. Jika 

dibandingkan dengan kehilangan rumah karena dimakan usia, atau kehilangan orang yang 

dikasihi karena sakit yang diderita sejak lama, kehilangan karena bencana alam akan 

membekas lama dan mengganggu kehidupan seseorang sebab cara dan penyebab kematian 

seseorang akan mempengaruhi dangkal atau dalamnya kedukaan atau perasaan 

kehilangannya. Kedukaan ini digolongkan sebagai kedukaan yang tragis. Dengan kata lain, 

makin tragis cara kehilangan yang dialami maka makin kompleks pula sang duka menerpa.
4
 

Perasaan duka ini cenderung mempengaruhi psikis seseorang jika tidak ditangani dengan 

proses penanganan yang baik. Sebab jika tidak maka perasaan duka tidak hanya  

                                                             
3Tirza T. Laluyan, Nathanael Sumampouw, M. Zulfan Reza., Pemulihan Trauma: Panduan Praktis 

Pemulihan Trauma Akibat Bencana Alam. (Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan 

Psikologi LPSP3, 2007), 4-5.  
4Totok. S. Wiryasaputra. Mengapa Berduka. (Yogyakarta: Kanisius, 2003),  45. 
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menyebabkan luka psikis saja melainkan akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi 

yang lain.  

Selain mempengaruhi psikis  masyarakat, bencana alam seperti banjir yang terjadi di 

Ambon juga mempengaruhi segi sosial masyarakat tersebut. Banjir yang terjadi selama dua 

hari itu menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakatnya. Mereka kehilangan harta 

benda dan pekerjaan. Dengan demikian untuk mempertahankan hidup, korban banjir ini 

harus kembali berusaha mencari kehidupan yang layak ditengah keterpurukan hidup mereka 

oleh karena bencana tersebut. Selain itu, oleh karena mereka kehilangan tempat tinggal maka 

hal itu bisa saja mengakibatkan pecahnya komunitas masyarakat yang sudah terbangun sejak 

awal.  

Perkampungan Batu Merah Dalam menjadi lokasi terparah akibat banjir di kota 

Ambon pada waktu itu. Warga  dengan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

harus kehilangan harta benda yang sudah dikumpulkan sejak lama. Keterbatasan lahan yang 

meningkat mengakibatkan posisi rumah warga yang berdekatan dengan sungai tidak bisa 

menahan arus air yang menerjang daerah tersebut. Saat banjir, ketinggian air di kawasan ini 

mencapai lima mater. Selain ratusan rumah yang terendam air dan sekaligus menghanyutkan 

barang-barang milik warga, ratusan kendaraan – termasuk becak yang menjadi salah satu 

sarana untuk memenuhi kebutuhan warga setempat hanyut terseret air. Sebagian besar rumah 

di kawasan ini sudah tidak layak huni.  Memang, daerah ini tidak menelan korban jiwa, 

namun kerusakan rumah akibat banjir yang terparah ada di perkampungan ini.
5
 

                                                             
5Hasil Wawancara dengan  Sekertaris Desa Batu Merah, Sabtu 22 September 2012.  
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Selain kawasan perkampungan Batu Merah Dalam, kawasan Wayori di desa Passo  

adalah kawasan yang menelan korban jiwa diakibatkan oleh longsor dan banjir. Banjir serta 

longsor yang terjadi sekaligus di kawasan ini menelan 4 korban jiwa yang terdiri dari 

sepasang suami dan istri – Bapak Neles Lasol dan Ibu Rita Lasol serta dua orang anak yang 

tinggal bersebelahan dengan mereka, Dessy Baltimuri dan Filia Baltimuri.  

Masyarakat yang hidup di kawasan Wayori bisa juga dikatakan kelompok ekonomi 

lemah. Tidak sedikit warga yang masih menjalani rutinitas kesehariannya dengan menjadi 

nelayan untuk menghidupi keluarga mereka atau memanfaatkan hutan disekitar lingkungan 

mereka untuk dijadikan kebun demi menambah penghasilan atau setidaknya untuk kebutuhan 

hidup sehari-hari. Namun, lebih banyak warga di tempat ini  menggantungkan hidup mereka 

di sungai yang ada di kawasan tersebut (mengumpulkan batu dan pasir untuk dijual).  Ketika 

bencana itu terjadi maka untuk beberapa waktu kedepan mereka (warga yang hidupnya 

bergantung pada hasil kebun dan sungai) tidak bisa bekerja dengan baik dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Pada dasarnya, warga di perkampungan Batu Merah Dalam dan kawasan Wayori 

yang menjadi korban akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi di Ambon memiliki 

pemaknaan dan perasaan yang berbeda terhadap bencana yang menimpa mereka. Meskipun 

penyebab kehilangan yang dirasakan itu sama, tetapi dampaknya akan berbeda.  Lingkungan 

dimana mereka tinggal dan latar belakang kehidupan warga tersebut akan sangat 

mempengaruhi psikis dan aspek sosial warga dan bagaimana mereka harus menjalani 

kehidupan pasca bencana ini. Bukan hanya masalah fisik saja yang penting untuk diutamakan 

sebagai bentuk pemulihan dari bencana ini, tetapi bagaimana warga yang menjadi korban 

akibat bencana banjir ini memahami dampaknya bagi aspek psikososial mereka serta 
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kerberlangsungan hidup mereka bersama sesama sebagai korban bencana alam maupun 

dengan masyarakat luas. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulisan ini akan diberi judul:  

DAMPAK PSIKOSOSIAL KORBAN BANJIR 1 AGUSTUS 2012 

(Studi Perbandingan Tentang Dampak Psikososial Banjir Bandang bagi Warga 

Perkampungan Batu Merah dan Kawasan Wayori di Ambon) 

 

1.2   Perumusan Masalah 

1. Bagaimana dampak psikososial banjir bandang bagi warga di perkampungan Batu 

Merah Dalam dan warga di kawasan Wayori? 

2. Bagaimana perbandingan dampak psikososial banjir bandang bagi warga di 

perkampungan Batu Merah Dalam dengan warga di kawasan Wayori? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan dampak psikososial banjir bandang bagi warga di perkampungan 

Batu Merah Dalam dan warga di kawasan Wayori. 

2. Membandingkan dampak psikososial banjir bandang bagi warga di perkampungan 

Batu Merah Dalam dengan warga di kawasan Wayori.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan praktis. Secara 

akademis, penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan sebagai bahan kajian 
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ilmiah terhadap realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti bencana alam 

dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Secara praksis, penelitian ini menjadi bahan 

masukan bagi lembaga gereja dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan jemaat khususnya 

mereka yang bergumul dengan situasi kehilangan yang dialami karena ditinggal oleh 

orang yang dekat dengannya karena bencana alam, atau memberikan gambaran 

pengetahuan bagi lembaga gereja tentang dampak psikososial sehingga lembaga gereja 

lebih kreatif dalam menyediakan sarana untuk menolong korban bencana.  

 

1.5 Metode Penelitian 

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif, 

dengan cara menguraikan dan menggambarkan fenomena yang ada secara jelas. 

Kualitatif dalam hal ini adalah suatu metode penelitian dengan mengumpulkan bahan-

bahan informasi dengan melakukan deskripsi tentang kehidupan masyarakat dalam 

bentuk penguraian fenomena dalam bentuk kalimat-kalimat.
6
 Metode deskriptif 

diartikan sebagai usaha mengungkapkan masalah atau keadaan dan memberikan 

gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.
7
 

Fenomena atau kenyataan yang dimaksudkan disini ialah keadaan psikososial warga 

perkampungan Batu Merah Dalam dan kawasan Wayori yang menjadi korban banjir 

bandang yang terjadi di Ambon. 

2. Satuan Pengamatan dalam penelitian ini adalah warga perkampungan Batu Merah 

Dalam dan kawasan Wayori, dan satuan analisa dalam penelitian ini adalah warga 

korban banjir. Daerah ini termasuk daerah dengan kerusakan yang parah dan juga 

                                                             
6Samuel A. Patty, Diktat Metode Penelitian Masyarakat (Fak. Teologi UKSW), 8-10.  
7H. Hadari Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial, 1990.  
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banyak menelan korban jiwa dibandingkan dengan daerah lain yang rusak parah 

namun tidak ada korban  jiwa. Jumlah penduduk di perkampungan Batu Merah 

sekitar 43.811 jiwa. Yang menjadi korban banjir bandang di daerah tersebut 

berjumlah 1.185 KK. Sedangkan jumlah penduduk di desa Passo 17.647 (4.356 KK). 

Yang menjadi korban banjir bandang di kawasan tersebut 2.258 KK dan yang 

menjadi pengungsi 323 KK.  

3. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah; wawancara yaitu 

mengadakan percakapan dengan beberapa tokoh penting di kedua daerah korban 

banjir tersebut seperti ketua RT dari kedua lokasi tersebut dan beberapa korban 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari warga tersebut. 

Kepustakaan yaitu digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Melalui studi 

kepustakaan ini, diharapkan akan memperoleh literatur yang menunjang topik yang 

dikaji. Selain itu, studi kepustakaan juga bermanfaat untuk menyusun landasan teori 

yang akan digunakan dalam menganalisa data penelitian lapangan.  

1.6 Definisi Istilah 

Pendekatan Psikososial yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

melihat masalah-masalah atau aspek-aspek psikis dan sosial yang timbul dan 

menyebabkan perubahan-perubahan tertentu akibat bencana yang saling memberi 

pengaruh dalam kelangsungan kehidupan individu maupun komunitasnya.  
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