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BAB IV  

Perbandingan  Dampak Psikososial Akibat Banjir Bandang Bagi Warga di 

Perkampungan Batu Merah Dalam dengan kawasan Wayori di Ambon 

 

 Dalam bab IV ini akan dipaparkan beberapa pokok pikiran sebagai sebuah analisa 

dan perbandingan dampak  psikososial akibat banjir bandang bagi warga di perkampungan 

Batu Merah dengan kawasan Wayori berdasarkan data penelitian yang sudah diuraikan 

kemudian akan dikaitkan dan ditinjau dengan menggunakan pemaparan teori pada bab II.  

Bencana alam yang menimpa warga perkampungan Batu Merah dan kawasan Wayori 

telah mengakibatkan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan bagi warga yang 

berdiam di kedua wilayah tersebut. Kedua wilayah ini merupakan wilayah yang berbeda 

dalam segi tempat maupun juga dari segi corak komunitasnya (agama, suku dan pekerjaan). 

Wilayah perkampungan Batu Merah berada di pusat Kota Ambon sedangkan kawasan 

Wayori berada di daerah pesisir pantai Ambon atau bisa juga dikatakan pedesaan yang sering 

disebut dengan istilah “negeri” oleh masyarakat Maluku. Dari segi lokasi pemukiman, 

kawasan perkampungan Batu Merah memiliki akses yang lebih terbuka dengan pusat 

pemeritahan dan pelayanan publik yang jauh berbeda dengan kawasan Wayori, sehingga hal 

ini ikut berdampak juga bagi aspek-aspek psiko sosial manusia dan komunitasnya. 

4.1 Dampak Banjir terhadap aspek Psikis 

a) Warga Perkampungan Batu Merah 

Bencana banjir  yang menimpa warga di perkampungan Batu Merah dapat 

dikatakan memberikan dampak yang cukup besar bagi warga setempat. Sejumlah 

barang yang hancur serta hanyut dibawa arus banjir membuat warga merasa tidak 
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berdaya karena memikirkan bagaimana mereka harus mendapatkan barang-

barang itu kembali. Indikator-indikator yang tampak berupa reaksi ketika mereka 

menjelaskan bagaimana mereka kehilangan barang-barang berharga adalah 

seperti perasaan syok, sedih dan cemas. Syok yang dialami oleh warga ialah 

karena bencana yang menimpa mereka merupakan bencana yang paling parah 

yang pernah ada. Pernah terjadi beberapa kali bencana sebelumnya, namun tidak 

seperti yang terakhir mereka alami. Perasaan sedih yang diperlihatkan oleh warga 

menjelaskan bahwa mereka sedang berhadapan dengan situasi kehilangan yang 

tidak biasa mereka alami. Bahwa sebelumnya kehidupan mereka berjalan dengan 

baik dan normal dengan hal-hal sederhana, misalnya dengan menonton televisi, 

mendengar radio, menjajakan dagangan mereka dengan perlengkapan dagangan 

yang lengkap, dan akses untuk keluar masuk perkampungan yang lancar. Hal-hal 

inilah yang sudah tidak bisa mereka lakukan lagi seperti biasa dan menyebabkan 

kesedihan bagi mereka. Oleh karena itu mereka akan mulai merasa tidak berdaya 

ketika mereka harus kembali berupaya untuk mendapatkan hal-hal itu kembali. 

Selain itu, kecemasan yang ditimbulkan pada umumnya berhubungan dengan 

adanya situasi yang mengancam atau membahayakan diri warga. Di 

perkampungan Batu Merah khususnya RT 14, talud yang dibangun untuk 

memisahkan sungai dengan pemukiman warga telah patah diterjang banjir pada 

saat itu dan hingga saat ini belum ada tindakan dari pihak-pihak yang 

berkewajiban seperti pemerintah untuk memperbaiki atau membangun kembali 

talud tersebut. Selain itu juga warga merasa takut karena cuaca di Kota Ambon 

masih sangat buruk beberapa waktu itu. Oleh sebab itu hal inilah yang kemudian 

menyebabkan kecemasan bagi warga. Kecemasan yang mereka tampakkan 

menjelaskan ketakutan mereka akan banjir yang mungin akan terjadi lagi. Mereka 
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memiliki pikiran dan kenangan tentang bencana yag menimpa mereka yang 

cenderung membuat mereka menjadi takut terhadap kejadian tersebut.  

Warga di tempat ini juga mengaku bagaimana mereka merasakan situasi 

yang berbeda dari sebelumnya. Sejak terjadi banjir, warga merasa sangat cepat 

merasa lelah. Hal ini disebabkan karena patahnya tujuh buah jembatan 

penghubung di dalam perkampungan tersebut menyebabkan warga RT 14 yang 

tinggalnya sangat jauh ke dalam di perkampungan tersebut  harus melalui sekitar 

empat jembatan yang biasanya menggunakan kendaraan bermotor, kini harus 

jalan kaki untuk mencapai rumah-rumah mereka. Bagi kaum lelaki di tempat itu 

hal ini biasa saja bagi mereka. Tetapi lain halnya dengan kaum perempuan (ibu-

ibu) yang merasa sangat susah dengan kondisi tersebut. Selain mereka harus 

berjalan kaki sejauh 2,5km, mereka harus membayar biaya tukang yang mereka 

sewa untuk membawa barang  ke rumah-rumah mereka. Dengan keadaan 

ekonomi keluarga yang lemah, hal ini menjadi beban tersendiri bagi kaum 

perempuan di tempat ini. 

 

b) Warga di Kawasan Wayori 

Dampak banjir bagi warga di kawasan Wayori di desa Passo sangat 

mendalam. Naiknya air laut dan meluapnya sungai serta longsor di kawasan 

tersebut meninggalkan perasaan kehilangan yang mendalam bagi warga. 

Indikator-indikator yang muncul sebagai reaksi terhadap dampak dari bencana 

yang terjadi adalah seperti syok, sedih, rasa bersalah, rasa tidak berdaya, perasaan 

takut dan marah. Syok yang dirasakan oleh korban bencana di kawasan ini 

disebabkan oleh rasa terkejut dan terpukul karena adanya anggota keluarga yang 

meninggal akibat tertimbun longsor. Selain itu korban bencana ini juga merasa 
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sedih karena hilangnya harta benda dan rusaknya sumber mata pencaharian utama 

(rusaknya hutan sebagai sumber kehidupan). Rasa bersalah yang timbul dalam 

diri korban bencana ini juga disebabkan karena pada saat longsor terjadi mereka 

tidak ada bersama-sama dengan anggota keluarga yang meninggal. Akibatnya 

perasaan yang muncul dari orang tua yang ditinggal oleh anak-anaknya ini adalah 

juga perasaan bersalah yang mendalam karena merasa bahwa mereka gagal dalam 

memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Rasa kehilangan ini lebih sulit diatasi 

karena anak-anak yang meninggal telah mencapai taraf perkembangan dimana 

mereka sudah dapat berinteraksi dengan orang tua mereka. Telah ada banyak 

harapan dari orang tua maupun anak-anak tentang kehidupan di masa depan 

bersama. Perasaan bersalah ini kemudian dapat menyebabkan mereka sulit untuk 

mengatasi perasaan dukacitanya.  

Dalam keadaan korban yang serba kehilangan di kawasan ini, mereka juga 

merasakan ketidakberdayaan karena pada saat bencana banjir serta longsor yang 

terjadi, keluarga korban yang meninggal dunia tidak menemukan tempat untuk 

melakukan ibadah pemakaman karena semua rumah di wilayah ini terendam air. 

Sebagai manusia yang terbatas, dalam hal ini keluarga yang berduka ini sangat 

membutuhkan topangan dan dukungan dari warga sekitar. Mereka merasa sangat 

tidak berdaya karena tidak memiliki tempat untuk memakamkan kedua anak 

mereka. Dukungan dari warga setempat sangat mereka butuhkan untuk 

memberikan penguatan kepada mereka menghadapi salah satu kesulitan ini. 

Selain itu, munculnya perasaan takut dalam diri korban disebabkan oleh 

ketidaknyamanan karena talud yang hancur karena banjir belum diperbaiki oleh 

pemerintah. 
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Perasaan lain yang muncul akibat bencana yang menimpa korban ialah 

perasaan marah. Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya perasaan marah; 

pada satu pihak korban merasa marah terhadap pemerintah karena labannya 

upaya penanggulangan kondisi pasca benaca warga. Di sisi lain, perasaan marah 

juga muncul karena tindakan masyarakat yang serakah terhadap alam. Warga 

lebih senang mengambil hasil alam untuk kepentingannya tetapi tidak 

memikirkan akibat atau kemungkinan yang kemudian akan terjadi.  

Selain itu, muncul juga perasaan lain pada diri korban seperti perasaan 

rendah diri. Perasaan ini berhubungan degan kondisi yang mereka alami yaitu 

seperti tidak ada harta benda maupun “suguhan” baik berupa snak maupun jenis 

makanan lain yang mereka miliki. Mereka merasa malu kepada orang lain 

terutama kalau ada orang yang akan bertamu di rumahnya. Mereka merasa tidak 

bisa menghormati orang lain seperti sebelum adanya bencana ini.  

Warga di perkampungan Batu Merah dan kawasan Wayori dalam hal ini 

ditimpa oleh bencana yang sama. Beberapa dampak yang sama mereka alami 

yang berhubungan dengan aspek ini ialah perasaan terancam karena sama-sama 

tinggal di lingkungan sungai yang mana kerusakan pada talud belum bisa diatasi. 

Warga di kedua lokasi ini juga merasakan syok, stres dan trauma oleh karena 

bencana yang mereka hadapi. Oleh sebab itu mereka masih merasa takut dan 

cemas apabila akan ada lagi kejadian yang sama. Warga di kedua lokasi ini sama-

sama merasakan kesedihan dan ketidakberdayaan karena kehilangan harta benda 

yang telah mereka kumpulkan sejak lama dari aktivitas mereka memenuhi 

kebutuhan keluarga mereka. Namun kehilangan yang lebih mendalam justru lebih 

dirasakan oleh warga di kawasan Wayori. Bencana pada hari itu telah menelan 

empat jiwa warga tersebut.  
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4.2 Dampak Banjir terhadap Aspek Spiritual  

a) Warga Perkampungan Batu Merah  

Banjir yang terjadi kali ini bertepatan dengan bulan Ramadhan, sehingga 

banyak warga yang memaknai bencana ini sebagai cobaan dari Tuhan Yang 

Maha Kuasa dan mereka menerimanya dengan tawakal. Mereka meyakini bahwa 

apa yang terjadi merupakan kehendak Yang Maha Kuasa. Warga di tempat ini 

memahami dengan baik bagaimana cara agar mereka tidak terus ada dalam 

suasana yang terpuruk. Dengan mengingat-ingat kejadian yang lucu bagi mereka 

saat banjir, mereka bisa membuat suasana hati mereka menjadi lebih ringan. 

Warga tidak ingin terus ada dalam situasi yang begitu sulit bagi mereka, oleh 

sebab itu mereka lebih memilih untuk memikirkan bahwa bencana yang menimpa 

hidup mereka ini adalah maksud baik dari Allah. Warga juga bersyukur bahwa 

cobaan ini mereka dapati tepat di bulan suci. Hal ini semakin membuat mereka 

merasa baik-baik saja jika tidak menjalankan ibadah puasanya dengan baik 

karena bagi mereka dengan bertahan dalam situasi bencana seperti ini dan dengan 

tawakal mereka tidak akan berdosa atau melakukan pelanggaran. Yang 

disayangkan adalah kurangnya layanan spiritual baik dari kelompok masyarakat 

sendiri maupun dari pihal luar seperti pengajian khusus bagi korban bencana. 

Namun, warga masih bisa mengatasi hal ini dengan baik. 

b) Warga di Kawasan Wayori 

Bagi warga di kawasan Wayori, bencana yang terjadi dimaknai dengan dua 

pemahaman yang sejalan; pertama, mereka meyakini bahwa bencana ini adalah 

bagian dari hukuma Tuhan atas keserakahan manusia, dan yang kedua mereka 

menerimanya sebagi kehendak Sang Pencipta. 
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Warga menyadari bahwa alam selama ini hanya digunakan untuk 

kepentingan manusia semata. Hubungan manusia dengan alam yang seharusnya 

baik telah berubah menjadi hubungan yang bersifat merusak alam seperi 

mendominasi alam tersebut. Pada akhirnya bagi warga, bencana yang mereka 

alami diyakini sebagai hukuman Tuhan atas sikap serakahnya manusia yang 

demikian. Rasa bersalah semacam ini kemudian menimbulkan sentimen-sentimen 

dari warga yang satu terhadap warga yang lain, yang berujung pada kurangnya 

keharmonisan kelompok masyarakat tersebut. Warga menjadi iri dengan 

sesamanya yang bisa melakukan aktivitas di sungai tempat mereka bekerja 

dengan baik, namun sebagian dari mereka tidak bisa bekerja karena ada larangan-

larangan untuk bekerja di sungai. 

Warga juga menjadi tidak berdaya karena tidak ada pekerjaan yang bisa 

mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dalam hal ini membangun 

kembali kehidupan yang normal seperti biasanya. Mereka menjadi terpaku 

dengan janji-janji pemerintah yang membuat mereka tidak bisa bekerja dengan 

baik. Kalaupun ada pekerjaan yang bisa dilakukan, pekerjaan itu bukanlah sebuah 

pekerjaan tetap seperti yang biasanya mereka lakukan setiap hari. Setelah itu 

mereka akan lebih membuang waktu mereka dengan merenungi hidup mereka 

saat ini. Warga juga lebih banyak membuang waktu mereka dengan duduk 

berkelompok dan mengkonsumsi minuman keras jika sudah tidak ada pekerjaan 

sepanjang hari. Tidak jarang konflik kecil diantara sesama warga yang melakukan 

aktivitas tersebut pun muncul, namun tidak memakan waktu yang lama dan tidak 

menjadi masalah yang serius. 

Hal-hal yang terjadi demikian sepertinya tidak menolong warga untuk 

mencapai makna hidup lewat bencana yang semetara mereka alami. Tidak adanya 
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layanan spiritual pun semakin membuat warga sulit untuk mengolah perasaan 

mereka pasca bencana yang terjadi. Berbagai bantuan (fisik) yang diterima oleh 

warga tidak serta merta membuat warga melupakan kehilangan dan kedukaan 

yang mereka rasakan baik itu secara pribadi maupun sebagai sebuah komunitas 

bersama. Tidak ada layanan baik dari pihak gereja (Protestan dan Katolik) dalam 

membantu mereka mengolah perasaan mereka. Akibatnya, meskipun mereka 

secara fisik terlihat baik, namun ketika diajak untuk menceritakan pengalaman 

tentang bencana, warga masih sangat terlihat rapuh. Mereka mengakui sangat 

membutuhkan layanan spiritual untuk dapat menolong mereka. Bagi warga, 

kebutuhan spiritual ini akan sangat menolong mereka dan membuat diri mereka 

menjadi berarti. Mereka berpikir bahwa dalam menghadapi cobaan seperti ini, 

biasanya ajaran agama akan memberikan jalan keluar bagi mereka untuk 

setidaknya dapat bertahan menanti hal-hal sederhana dan menolong mereka 

menerima kenyataan yang sementara mereka alami.  

Pada aspek ini, warga di perkampungan Batu Merah yang beragama 

Muslim merasa ditolong atau dibenarkan. Sekalipun mereka menjadi korban 

akibat bencana tersebut, iman mereka justru semakin diperkuat menurut mereka. 

Bencana yang terjadi itu bertepatan dengan ibadah puasa di bulan Ramadhan. 

Mereka merasa semakin diberkahi oleh Allah. Bencana ini dianggap sebagai hal 

yang positif dan baik bagi pertumbuhan iman. Meskipun ada pengakuan tentang 

keserakahan manusia, namun ketika mereka tidak menjalankan ibadah puasa 

sekalipun, mereka merasa tidak berdosa. Berbeda halnya dengan kenyataan yang 

dialami oleh warga di kawasan Wayori. Sebagai manusia yang sadar akan 

keserakahan yang telah dibuat, warga meyakini bahwa bencana ini adalah bagian 

dari hukuman Tuhan atas perbuatan tersebut. Namun kesadaran ini tidak cukup 
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jika hanya dimiliki oleh sebagian warga khususnya kaum perempuan. Pekerjaan 

yang dilakukan kaum lelaki di sungai tersebut juga dipengaruhi oleh karena 

minimya lahan pekerjaan, sehingga mereka menggantung semua harapan di 

sungai tersebut. Layanan dari lembaga-lembaga keagamaan setempat tidak 

membantu mereka untuk bijak dalam melihat hal ini untuk keamanan bersama. 

Warga ada dalam dilema yang membuat mereka kadang merasa tidak 

diperhatikan nasibnya.  

 

4.3 Dampak Banjir terhadap Aspek Sosial  

a) Warga Perkampungan Batu Merah 

Pada dasarnya, hubungan solidaritas yang terjalin di kawasan  Batu Merah 

Dalam ini sudah tidak baik. Warga di tempat ini adalah warga yang bercampur 

baur dari berbagai suku seperti Bugis, Buton, Makassar, Jawa dan penduduk asli 

Batu Merah di Ambon. Dengan komunitas yang bercampur seperti ini tidak 

jarang terjadi konflik-konflik kecil antar warga. Apalagi setelah terjadi bencana 

menyebabkan kehancuran kehidupan sosial budaya, misalnya pudarnya ikatan 

kekeluargaan. 

Seperti yang terjadi pada saat pembagian bantuan dari berbagai pihak, 

warga yang tinggal di bagian depan (Asrama TNI) mengambil semua bantuan 

yang harus dibagikan ke semua warga yang menjadi korban termasuk warga yang 

tinggal di RT 14 (bagian belakang). Namun pada kenyataannya tidak demikian. 

Warga yang tinggal di bagian depan memberikan informasi bahwa warga yang 

tinggal di RT 14 sudah tidak ada lagi (melarikan diri ke tempat lain). Hal ini 

semakin menimbulkan kerenggangan antar warga. Barangkali hal ini bisa 

disebabkan karena pada saat terjadi bencana seseorang merasa membutuhkan 
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pertolongan, sehingga ia tidak memikirkan orang lain yang juga membutuhkan 

hal yang sama. Meskipun ini dianggap biasa namun justru hal-hal seperti inilah 

yang kemudian menjadi akar retaknya hubungan kekerabatan yang sudah lama 

terjalin antara sesama warga setempat.  

Kenyataan lain yang terjadi sebagai pemicu dari rengganggnya hubungan 

solidaritas kelompok masyarakat ini adalah ketika terputusnya jembatan 

penghubung yang mengakibatkan motor miliki warga RT 14 terpaksa diparkir di 

halaman rumah warga yang tinggal di bagian depan (asrama TNI). Motor milik 

warga di RT 14 itu dengan sengaja dirusakkan oleh warga yang tinggal di bagian 

depan. Sehingga ada beberapa warga RT 14 yang terpaksa menjual motor mereka 

yang rusak karena tidak punya biaya yang cukup untuk memperbaikinya. 

Berdasarkan pengamatan, hal ini disebabkan oleh sentimen dan kecemburuan 

sosial yang terjadi, misalnya karena pembagian sumbangan yang lebih banyak 

diterima oleh warga RT 14 akibat kerusakan yang parah pasca banjir. 

Dari sisi ekonomi, warga di tempat ini adalah kelompok warga yang 

berekonomi rendah. Dengan keadaan ekonomi rendah, warga pasti akan 

merasakan kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan. Namun warga Batu Merah 

Dalam lebih memilih untuk menggunakan peluang yang mereka miliki. Mereka 

tidak larut dalam kesedihan yang sedang mereka derita. Setiap hari mereka 

berusaha untuk bekerja semampu mereka untuk mendapatkan uang demi 

memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

b) Warga di Kawasan Wayori 

Dalam melakukan penanganan terhadap sebuah bencana, baiknya dimulai 

dari posisi yang paling dasar yaitu keluarga, organisasi masyarakat (dari yang 

terkecil) dan komunitas. Hal-hal yang bisa saja menyebabkan kerentanan yang 
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muncul pada peristiwa bencana dari pra-pasca, sangat dipengaruhi oleh kekuatan 

keluarga.  Friedman di dalam Mundakir menjelaskan tentang berbagai  fungsi 

keluarga yaitu fungsi afektif, fungsi sosialisasi dan penempatan sosial, fungsi 

reproduksi, fungsi ekonomi dan fungsi perawatan kesehatan. Fungsi-fungsi  

tersebut merupakan konsekuensi dari struktur keluarga dan saling berhubungan 

erat. Temuan dalam penelitian ini, warga mengalami perubahan fungsi keluarga 

khususnya fungsi sosial dan fungsi ekonomi. 

Hubungan kekeluargaan yang ada di kawasan Wayori terjalin dengan baik. 

Berdasarkan pengamatan, sebagian besar dari warga di kawasan ini adalah 

masyarakat yang berasal dari daerah Maluku Tenggara yang sudah lama menetap 

sejak beberapa generasi sebelumnya dan mereka merupakan suatu komunitas 

yang homogen (tidak tercampur dengan suku yang lain), sehingga kemungkinan 

untuk terjadi konflik lebih kecil.  

Setelah terjadi bencana yang menimpa mereka, warga mulai mencari tahu 

penyebab terjadinya bencana. Warga (khususnya kaum perempuan) lebih 

cenderung menyalahkan tindakan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja di 

sungai sehingga menyebabkan bencana. Dari pikiran-pikiran seperti ini hubungan 

warga menjadi tidak harmonis, apalagi warga di RT 58 sudah menghentikan 

aktivitas mereka di sungai sedangkan warga di RT 14 masih terus melakukan 

pekerjaan di sungai tersebut. Untungnya hal ini tidak berujung pada konflik-

konflik besar yang mengkhawatirkan. 

Dari segi ekonomi, warga di kawasan Wayori juga termasuk dalam 

kelompok masyarakat yang berekonomi rendah. Keadaan ini sangat 

mempengaruhi berjalannya hidup mereka dengan banyak kebutuhan yang harus 

mereka penuhi. Krisis seperti ini mereka anggap sebagai sebuah beban ekonomi. 
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Apalagi pada keluarga yang mana pencari nafkahnya yang menjadi korban dalam 

bencana tersebut. Anak-anak yang ditinggalkan akan mengalami kesulitan dan 

akan sangat bergantung pada keluarga yang lain. Hal ini tidak hanya 

mempengaruhi segi kebutuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan dan 

spiritualitas anak-anak tersebut. 

Dampak bencana pada aspek sosial ini mengakibatkan masalah-masalah 

tersendiri yang berbeda di kedua lokasi ini. Mengenai hubungan kekerabatan, 

warga di perkampungan Batu Merah yang memang sebelum terjadi bencana, 

kondisi kekeluargaan mereka sudah tidak begitu baik. Warga yang bermukim 

ditempat ini datang dari berbagai suku meskipun mereka semua mayoritas 

beragama Muslim. Mereka datang dengan latar belakang kehidupan dan budaya 

yang berbeda, kemudian hidup ditempat itu menurut kelompok suku masing-

masing. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kecemburuan tertentu 

yang timbul karena ada kelompok warga dari Jawa yang tinggal di sekitar lokasi 

penelitian ini yang datang ke Ambon dengan tujuan untuk berdagang dan hidup di 

tempat itu merasa lebih beruntung dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. 

Meskipun penghasilan mereka sebagai pedagang tidak seberapa, namun dari hasil 

yang mereka kumpulkan itu kemudian bisa mereka gunakan untuk membagun 

rumah kost yang dibangun di lokasi yang mayoritas penduduk asli Batu Merah. 

Kecemburuan ini kemudian mengakibatkan berbagai bentuk pelanggaran 

kemudian dibuat oleh warga penduduka asli. Oleh karena pada dasarnya relasi 

mereka sudah renggang sejak awal, maka kondisi mereka sangat terbuka untuk 

terjadinya konflik meskipun dengan alasan-alasan seperti yang telah 

dikemukakan sebelumnya. Berbeda dengan warya di kawasan Wayori yang 

sebagian besar merupakan satu suku bangsa Maluku Tenggara meskipun mereka 
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berbeda agama seperti Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Masyarakat Maluku 

Tenggara pada dasarnya memiliki adat yang sama dalam menjaga hubungan 

kekerabatan antar sesama maupun juga dengan orang diluar komunitas mereka. 

Komunitas ini dikenal oleh masyarakat Maluku dengan solidaritas yang tinggi. 

Misalnya, jika ada sanak saudara yang datang dari kampung (Kei, dll) ke kota 

Ambon, mereka harus tinggal bergilir di rumah semua keluarga yang ada di kota 

Ambon. Salah satu hukum adat yang mereka miliki untuk menjaga keharmonisan 

masyarakat ialah misalnya dengan hukum Larvul Ngabal sebagai hukum 

tradisional yang memuat aturan-aturan penting bagi mereka. Larvul berarti darah 

merah dan Ngabal berarti tombak Bali sebagai perisai diri. Inti dari hukum ini 

ialah masyarakat dilarang memfitnah atau membuat pertengkaran di dalam 

masyarakat yang bisa mengakibatkan kehancuran. Hukum ini juga pernah dipakai 

untuk mengatasi konflik pada tahun 1999 di komunitasnya. Dengan adanya hal 

ini maka dapat dilihat dengan jelas bahwa mereka memiliki ikatan saling 

memiliki satu dengan yang lain, dan oleh karena adanya hukum inipun warga 

tidak terbuka terhadap konflik yang besar meskipun tidak dipungkiri adanya 

konflik kecil yang terjadi hanya karena pergaulan bersama anak muda setelah 

sama-sama mengkonsumsi minuman keras ketika tidak ada pekerjaan yang harus 

mereka lakukan lagi.  

Selain itu dampak bencana yang ditimbulkan terhadap segi perekonomian 

warga cukup besar. Warga di perkampungan Batu Merah lebih bisa 

memanfaatkan peluang mereka yang mana mereka tinggal di seputar pusat kota. 

Mereka lebih merasa terpacu ketika melihat sesama warga yang menjadi korban 

akibat bencana ini masih bersemangat dalam mencari nafkah. Pasalnya di daerah 

ini, hampir semua warga menjadi korban dan rumah-rumah warga pun hampir 
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semuanya mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, warga merasa bernasib sama. 

Sama-sama terkena bencana tetapi sama-sama juga harus mencari tambahan 

penghasilan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Peluang mereka lebih 

besar dan terbuka di daerah perkotaan. Berbeda dengan warga di kawasan 

Wayori. Sebagian besar dari warga ini menaruh harapan besar pada sungai dan 

hutan. Lokasi pemukiman mereka jauh dari perkotaan. Dari seluruh warga di 

Desa Passo, hanya merekalah yang menjadi korban dari bencana ini. Sehingga 

sulit bagi mereka untuk memiliki semangat bekerja. Selain karena larangan 

bekerja di sungai, hasil  hutan yang sulit digunakan, juga karena peluang yang 

sangat kecil bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan lain diluar tempat tinggal 

mereka.  

4.4 Dampak Banjir terjadap Aspek Lingkungan 

Udara dan air sehat merupakan dasar manusia yang secara langsung 

mempengaruhi kualitas dan kelangsungan hidup manusia sebagai mahkluk hidup. 

Dengan demikian pemenuhan kebutuhan udara sehat dan air yang sehat ini 

merupakan kebutuhan fisik yang paling mendasar, sehingga pemenuhan kebutuhan ini 

mestinya tidak dapat ditunda lagi karena akan berpengaruh langsung pada segi fisik 

manusia dan kelangsungan hidup manusia sebagai mahkluk hidup. 

a) Warga Perkampungan Batu Merah 

Selain terjadi pencemaran air tanah yang selama ini digunakan oleh warga 

sebagai kebutuhan rumah tangga, akibat terjadinya banjir yang juga menimbulkan 

kerugian bagi warga di perkampungan Batu Merah Dalam, antara lain rusaknya 

fasilitas umum seperti rusaknya tujuh buah jembatan penghubung. Hal ini 

kemudian akan sangat berpengaruh terhadap jalannya kehidupan warga yang 

dulunya bisa dikatakan normal. Warga mengalami kesulitan-kesulitan tertentu 
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untuk melakukan aktivitas setiap hari. Sulitnya transportasi ke rumah-rumah 

warga akan membuat warga lebih banyak mengeluarkan biaya untuk hidup sehari-

hari dengan kebutuhan hidup yang meninggi.  

Selain itu, ancaman memudarnya keharmonisan di lingkungan wilayah 

tersebut juga menjadi taruhan bagi masyarakat. Selama jembatan tidak diperbaiki, 

maka kemungkinan dan peluang itu juga akan semakin terbuka.  

b) Warga di Kawasan Wayori 

Banjir dan longsor yang terjadi di kawasan Wayori menyebabkan 

rusaknnya tujuh buah rumah dengan kondisi yang sangat parah. Rusaknya talid 

penahan air sungai dan pencemaran air tanah sebagai akibat dari bencana ini. Hal 

ini menjadikan warga cemas akan terjadinya bencana susulan jika tidak ada upaya 

untuk pembangunan kembali sarana-sarana yang telah rusak.  

Kebutuhan pokok yang sangat penting bagi warga ialah kebersihan air 

tanah untuk digunakan dalam proses industri rumah tangga. Dengan kurangnya 

kebutuhan ini, maka kesehatan warga lama kelamaan akan semakin terganggu. 

Selain itu juga kurangnya kepedulian bersama terhadap kebersihan sungai yang 

digunakan dengan sesuka hati, tanpa memikirkan orang lain juga menjadi 

kegelisahan sendiri oleh warga yang mungkin saja bisa muncul konflik yang idak 

diinginkan.  

Akibat bencana ini, beberapa keluarga harus keluar dari rumah mereka di 

kawasan ini dan mencari pemukiman lain. Bukan hanya kehidupan mereka yang 

terancam, mereka juga akan mengalami terancamnya identitas diri. Sebelumnya, 

mereka memiliki pekerjaan sehari-hari yang senang untuk mereka lakukan, tetapi 

ketika mereka harus berpindah tempat tinggal, tidak ada lagi pekerjaan yang 
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menyenangkan untuk dilakukan. Mereka akan menghabiskan waktu mereka di 

rumah dengan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang produktif.  

Bantuan dari berbagai pihak serta janji pemerintah untuk memperbaiki 

kehidupan korban menyebabkan warga menjadi bergantung pada hal tersebut dan 

tidak berdaya untuk bekerja. Bisa saja warga menjadi tergantung pada pemberian-

pemberian bantuan oleh berbagai pihak dan tidak ingin bekerja. Tetapi disamping 

itu, ada juga korban yang ingin sekali bekerja namun terbentur dengan 

ketidakpastiannya janji pemerintah tersebut. Hal ini membuat warga yang 

menjadi korban dihadapkan pada ketidakpastian. 

Warga di perkampungan Batu Merah memiliki inisiatif sendiri untuk 

memperbaiki jebatan yang rusak. Meskipun tidak semua, warga berhasil 

mengumpulkan uang dari masing-masing kepala keluarga khususnya di RT 14 

untuk memperbaiki satu buah jembatan penghubung dari tempat mereka tinggal 

dengan RT sebelumnya. Bagi mereka, jika sudah terjadi bencana seperti ini, 

pemerintah akan lamban dalam memberikan bantuan. Oleh sebab itu mereka 

sepakat untuk membuat sendiri jembatan dari batang pohon kelapa dan papan-

papan lain yang mereka beli dengan uang yang berhasil mereka kumpulkan. 

Tidak secara langsung mereka lakukan, hal ini membutuhkan pengertian dari  

sesama warga yang terkena banjir dan kerelaan untuk memberikan sumbangan 

demi kepentingan bersama setelah beberapa bulan kembali bekerja dan mendapat 

keuntungan untuk hidup mereka. Sedangkan di warga di kawasan Wayori, dengan 

keterbatasan yang mereka miliki, mereka hanya bisa bekerja seadanya dan 

menanti janji pemerintah untuk memperbaiki kehidupan mereka. Keterbatasan 

ekonomi mereka menyebabkan mereka tidak bisa berbuat banyak untuk 

kehidupan setelah bencana ini. Masih saja ada warga yang tidak bisa bekerja 
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dengan baik hanya karena menanti janji pemerintah. Talud yang jebol pun masih 

dalam keadaan rusak dan belum bisa mereka perbaiki sendiri.  

 

4.5 Analisis Psikososial 

Kedua aspek ini – Psikis dan Sosial dalam hal ini akan saling mempengaruhi. 

Aspek-aspek yang menjadi dampak bencana dari segi psikis akan dengan langsung 

mempengarui atau memberikan perubahan pada perilaku atau perasaan seseorang 

dengan lingkungan sosial dimana ia berada. Begitu pula sebaliknya, beberapa dampak 

sosial yang ditimbulkan akibat bencana ini akan mempengaruhi tindakan seseorang 

baik itu secara pribadi maupun dalam kelompoknya.  

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai dampak-dampak yang 

ditimbulkan masing-masing baik itu dari segi psikis maupun sosial, tampak beberapa 

hal yang saling berkaitan. Trauma yang dirasakan oleh warga akibat bencana yang 

menimpa mereka ini di satu sisi mengakibatkan mereka susah untuk kembali bekerja 

dan juga terlibat dalam aktivitas sosial yang lain. Pada saat seseorang tidak bisa 

menguasai emosinya dan masih merasakan trauma yang dalam maka hal itu akan 

menyebabkan kepribadiannya melemah atau kurang percaya diri untuk melakukan 

berbagai aktivitas dengan warga yang lain. Apalagi bagi korban yang kehilangan 

banyak harta benda (juga kehilangan anggota keluarga) seperti yang dialami oleh 

warga di kawasan Wayori. Mereka akhirnya merasa minder dan merasa rendah diri 

jika ada orang yang berkunjung ke rumah mereka. Kehidupan mereka sementara tidak 

berjalan normal seperti semula. Mereka tidak memiliki “suguhan” untuk tamu yang 

mengunjungi rumah mereka. Hal ini membuat mereka merasa tidak memiliki apa-apa 

di mata masyarakat yang lain. Karena sudah menjadi kebiasaan warga setempat 
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(secara umum) bahwa jika ada tamu yang berkunjung ke rumah seseorang, maka 

harus disediakan suguhan sebagai pelayanan yang baik bagi tamu tersebut.  

Perasaan rendah diri yang dirasakan oleh warga pada satu sisi menjadi hal yang 

positif. Bagi warga di perkampungan Batu Merah yang hampir semua warga di 

kawasan itu menjadi korban banjir saat itu, perasaan rendah diri kemudian menjadi 

motivasi bagi mereka untuk bekerja kembali. Motivasi itu muncul karena semua 

warga memilih untuk bekerja sehingga memacu sesama untuk melakukan hal yang 

sama. Berbeda dengan warga di kawasan Wayori. Karena mereka hanya sebagian dari 

penduduk di desa Passo, dengan mata pencaharian yang sangat minim dengan 

mengandalkan sungai dan hutan, mereka sangat sulit untuk bekerja. Karena sama-

sama merasakan susah akibat bencana itu, mereka kurang termotivasi untuk kembali 

bekerja, ditambah dengan adanya larangan untuk bekerja di sugai tersebut. Tidak 

tersedianya lahan atau tempat lain untuk bekerja juga menjadi salah satu penyebab 

mengapa warga di kawasan ini kurang termotivasi untuk bekerja. Mereka 

mengharapkan bantuan pemeritah yang telah dijanjikan untuk mereka.  

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga di perkampungan Batu Merah 

juga sangat disayangkan. Satu sisi, bencana yang menimpa mereka seharusnya dapat 

mempersatukan semua warga yang juga menjadi korban bencana. Namun sebaliknya, 

akar pahit atau luka lama yang mereka simpan telah memperburuk keadaan mereka di 

tempat itu. Bencana yang mereka alami ini hanyalah sebuah pemicu saja. Jika sudah 

terjadi tindakan kriminal maka dengan demikian akan mengakibatkan hubungan 

kekerabatan antara sesama warga itu akan menjadi renggang. Mereka akan menjadi 

saling curiga satu dengan yang lain. Hilangnya rasa saling percaya. Seharusnya warga 

bisa saling berbagi rasa karena sama-sama menjadi korban dari bencana tersebut 

sehingga bisa merekatkan kembali ikatan kebersamaan yang sudah lama retak dan 
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disimpan hingga kemudian meledak menjadi tindakan-tindakan yang tidak 

mengenakan. Jika diantara sesama warga di perkampungan tersebut tidak saling 

memperhatikan, maka bisa saja terjadi kurangnya perhatian dari masyarakat diluar 

daerah itu terhadap keadaan yang sementara mereka alami ini.  

Masalahnya ada pada pengelompokkan tempat tinggal. Di perkampungan ini, 

masing-masing suku yang ada tinggal berkelompok. Mereka menjadi tertutup dengan 

kelompok suku yang lain. Oleh sebab itu mereka tidak bisa saling berbagi antara satu 

dengan yang lain. Perbedaan antara kelompok suku-suku ini semakin dipelihara dan 

akan menimbulkan konflik yang tidak diinginkan. Sedangkan di kawasan Wayori 

yang hanya terdiri dari satu suku saja, dapat memelihara kerukunan atau hubungan 

kekerabatan mereka karena mereka memelihara nilai-nilai budaya yang dianut oleh 

mereka tidak hanya harus berlaku di daerah asal saja tetapi terpelihara dalam 

kehidupan mereka dimana saja.  

Perasaan marah yang juga nampak akibat bencana ini diakibatkan karena 

kurangnya rasa saling pengertian antara sesama warga. Perasaan ini muncul karena 

adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh sebagian warga yang tinggal di kawasan 

Wayori. Larangan untuk bekerja di sungai sudah dipatuhi oleh beberapa warga di RT 

58 namun sebagian warga di RT 14 tetap melakukan aktivitas tersebut dan tidak 

ditegur oleh ketua RT sebagai pihak yang bertanggungjawab atas larangan bekerja 

tersebut. Meskipun tidak terlihat secara nyata, namun kecemburuan sosial ini dapat 

ditunjukkan sewaktu-waktu dalam kehidupan bersama.  

Selain itu, bencana yang menghancurkan rumah warga yang sudah tidak bisa 

dihuni menjadi persoalan baru. Pemerintah melarang warga untuk kembali ke rumah 

mereka karena khawatir akan terjadi lagi hal-hal yang akan lebih merugikan. Namun 

pemerintah belum menyediakan lokasi pemukiman baru bagi mereka. Akibatnya, 
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warga harus mencari jalan sendiri untuk menyewa rumah agar mereka bisa tinggal 

untuk sementara hingga janji pemerintah itu ditepati. Warga menjadi resah dengan 

kehidupannya selanjutnya. Mereka harus berpikir untuk mencari tambahan uang lebih 

untuk menghidupi keluarga tersebut. Kekhawatiran mereka tampak ketika mereka 

kedapatan terlihat sedang duduk merenung dengan tatapan yang kosong. Dengan 

kondisi mereka yang serba kehilangan pada saat bencana itu terjadi, warga merasa 

sangat tertekan dengan situasi seperti ini. Mereka juga berusaha untuk menacari tau 

setiap hari tentang janji relokasi oleh pemerintah itu dari tetangga-tetangga yang 

mereka kenal. Mereka harus bermuka tebal untuk meminjam alat-alat dapur dari 

tetangga di tempat yang baru untuk memasak. Hal ini harus mereka lakukan dengan 

kondisi psikis yang belum stabil.  

Berhubungan dengan keadaan alam, warga akan langsung menjadi trauma dan 

takut jika sudah melihat awan gelap. Mereka  akan mengingat kejadian yang 

memilukan itu dan siap-siap meningglkan rumah mereka. Oleh karena sudah pernah 

mengalaminya, warga berpikir jika terjadi hujan lebat maka mereka akan mengalami 

kembali bencana susulan, diperparah dengan berbagai sarana (talud) yang belum 

diperbaiki. Oleh sebab itu, jika sudah hujan, maka pikiran dan perasaan warga akan 

menjadi kacau, panik dan cemas.  

Dampak yang dialami oleh warga di kedua tempat ini sebenarya saling 

mempengaruhi karena akibat kehilangan yang mereka alami juga menumpuk. 

Kehilangan rumah, harta benda dan anggota keluarga berdampak pada kehidupan 

sosial seseorang dengan warga yang lain. Hubungan sosial yang tidak terpelihara 

dengan baikpun kemudian akan memberi dampak bagi psikis seseorang.  

 

 


