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BETAWI TUMBUH SEPERTI POHON SALAK: STUDI PENGALAMAN
AKULTURASI ORANG BETAWI CONDET BALEKAMBANG DALAM
PERSPEKTIF PSIKOLOGI
Sasmito Adi
ABSTRAK
Penelitian kualitatif dengan tradisi etnografi ini bertujuan untuk menggambarkan
pengalaman orang Betawi dalam akulturasi. Penelitian ini melibatkan 6 orang yang berada pada
zona masa perkembangan dewasa (tediri dari 3 orang Betawi dan pendatang dan dilakukan di RT
05/RW 05, Kelurahan Balekambang, Condet, Kramat Jati, Jakarta timur). Kepemilikan nilai dan
persepsi yang dibentuk atas in-group maupun out-group diangkat secara bersamaan dalam upaya
mengungkap strategi kemunculan perilaku adaptif orang Betawi saat menjawab pertalian rantai
anteseden-konsekwen sepanjang pengalaman akulturasi. observasi dan wawancara secara
mendalam menjadi tehnik utama yang digunakan peneliti dalam mengupulkan data. Hasilnya
menunjukan bahwa orang Betawi memiliki 4 (empat) nilai dominan yang substansinya mendapat
pengaruh besar dari ajaran Islam, yaitu: keselamatan, kerukunan, gengsi dan kepraktisan.
Nyatanya, dalam akulturasi realisasi nilai kepraktisan memunculkan beberapa gaya hidup yang
menyebabkan mereka mempersepsikan diri sebagai orang miskin karena bodoh dan malas.
Problem terberat dalam akulturasi juga timbul akibat realisasi nilai ini. Cultural shock akibat
benturan tuntutan nilai kepraktisan dengan budaya dominan yang sarat akan nilai kompetitif
menyebabkan orang Betawi sulit ketika mencari pekerjaan, akhirnya mereka sulit lepas dari
bayang-bayang kemiskinan. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan lewat strategi asimilasi
membawa konsekwensi lanjutan berupa kemunculan pola pikir materialisitis, lunturnya rasa
persaudaraan dan tingkat ketaqwaan, kesibukan yang menyita waktu bagi penggenerasian tradisi
sampai pada pernikahan eksogami. Ditengah ragam konsekwensi tersebut, mereka terus
beradaptasi dengan strategi akulturasi yang berbeda-beda. Dalam pembauran, separasi mereka
gunakan untuk meminimalisir dampak perasaan negatif atas kemunculan konflik. Lebih jauh dari
itu, intergrasi mereka kembangkan untuk menggapai cita-cita dalam menciptakan masyarakat yang
seiring sejalan maju bersama, seperti pertumbuhan pohon salak.

Kata kunci: Orang Betawi, Akulturasi, Strategi Akulturasi: Asimilasi, Separasi, dan Integrasi.
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BETAWI GROWS LIKE A ZALACCA TREE: A STUDY OF
BETAWINESSE ACCULTURATION EXPERIENCES IN
PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE
Sasmito Adi
ABSTRACT
This research is using a qualitative method based ethnography. The purpose of the study
is to explore acculturation experiences among the Betawinesse. Data and information are
collected through six informants, consist of three Betawinesse as the host community and three
immigrants from different cultures. All informants are adults, who live at Rt 05/Rw 05
Balekambang regency – Condet, Kramat Jati – South Jakarta . Values and perceptions which are
developed from the in-group and out-group perspectives are explored in order to reveal adaptive
strategies among the Betawinesse, by applying sets of questions of antecedent – consequences of
acculturation experiences. In accordance to the aims of the research, observation and indepth
interview are selected as the major research technique in data gathering. The study findings show
that the Betawinesse have four dominant values, which are substantially influenced by the Islamic
faith. They are: security, harmony, pride, and pragmatism. The pragmatic values lead to some
lifestyle which are perceived by the Betawinesse as living in poverty as a result of uneducated and
laziness. A serious problem may exist related to the practice of the pragmatic values. Cultural
shocks as a result of the encounter between practical consideration ways of living and the majority
competitive values may cause the Betawinesse face difficulties in finding jobs, and finally they may
trap in poverty circumstances. Efforts to eradicate poverty through assimilation strategy brings
further consequences to the Betawinesse, those are the existence of materialistic behavior, fadeout
of brotherhood and faith, too busy working to pass down the traditional values to the young
generation, and mixed-culture marriage. Within the various consequences, the Betawinesse are
continuously adapting through different acculturation strategies. In living together with the
immigrants, they use separation strategy to minimize interpersonal conflicts. Further more, they
use integration strategy to reach their prosperous about realize a collective welfare in
multicultural community, like the zallaca tree grow.

Key words: Betawinesse, Acculturation, Acculturation Strategies: Assimilation, Separation, and
Integration.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Betawi merupakan kelompok etnis asli Jakarta. Individu yang beretnis
Betawi biasa menyebut dirinya orang Betawi. Ciri khas orang Betawi adalah
pandangan dan pedoman hidup mereka yang sarat akan pengaruh Islam. Orang
Betawi sangat menjaga nilai-nilai agama yang tercermin dari ajaran orang tua
(terutama yang beragama islam) kepada anak-anaknya. Dari segi sifat, orang
Betawi jenaka, blak-blakan, memiliki jiwa sosial yang tinggi dan menghargai
prulalisme. Perilaku ekonominya pun memiliki kekhasan, orang Betawi cukup
hidup dengan mendayagunakan potensi kepemilikan harta benda yang dimiliki.
Mereka tidak suka memaksakan diri dalam mengejar penghasilan, karena yakin
bahwa Allah SWT pasti akan memberikan rizki lagi (Yunus. A, Dkk. 1993).
Tahun 1930, prosentase orang Betawi menjadi kelompok mayoritas di
Jakarta. Saat itu, perbandingan orang Betawi dengan pendatang berjumlah 64%
berbanding 36% (Siswantari seperti dikutip dalam Prabowo, 2003). Saat ini,
jumlah populasi orang Betawi menjadi kelompok minoritas di Jakarta. Jumlah
kaum migran yang tinggal di Jakarta kini populasinya lebih banyak dibandingkan
orang Betawi (Prabowo, 2003). Derasnya arus urbanisasi dari berbagai daerah di
Indonesia yang mengalir masuk ke Jakarta menjadi penyebabnya.
Kanumoyoso (seperti dikutip dalam Castles, 2007) menyatakan bahwa
arus urbanisasi bisa sedemikian derasnya terjadi karena Jakarta telah berkembang

1

2

menjadi sebuah kota metropolitan yang tidak ada tandingannya di Indonesia.
Berbagai peluang yang ditawarkan Jakarta merupakan magnet yang menjadi daya
tarik bagi ribuan pendatang yang setiap tahun berurbanisasi, mengalir masuk ke
Ibukota. Jakarta dan kota-kota satelitnya seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi
menjadi daerah tujuan favorit para migran karena keunggulan relatifnya dalam
aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya. Keunggulan yang justru kian menguat
oleh deregulasi dan promosi pembangunan industri ekspor non-migas pada tahuntahun terakhir (J.M. Nas & Kees Grijins, 2007).
Urbanisasi mengakibatkan perbandingan persentase jumlah orang Betawi
dengan pendatang tahun 1961 menjadi 22,9% berbanding 77,1% (Siswantari
dalam prabowo, 2003). Roda-roda zaman terus berputar menyebabkan arus
urbanisasi pada era reformasi semakin sulit terbendung. Data statistik dari Shahab
(dalam Prabowo 2003) menunjukkan bahwa orang Betawi masih menjadi
komunitas minor, baik dalam segi jumlah populasi maupun luas persebaran
daerah konsentrasi pemukiman. Pada era ini jumlah populasi orang Betawi di
setiap kotamadya di DKI Jakarta tidaklah melebihi 35,5% persen, fakta ini dapat
dilihat pada Tabel 1 pada halaman selanjutnya.
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Tabel 1.
Jumlah Populasi Orang Betawi Tiap Wilayah Kotamadya di DKI
Jakarta
Wilayah
Kotamadya

Jakarta Barat

Jakarta Utara

Prosentase
Jumlah
Populasi

Daerah populasi dominan dan daerah
konsentrasi orang Betawi (dalam
persen)
 Kecamatan yang penduduknya dominan
orang Betawi dari total populasi
komposisi etnis: Kebon Jeruk (41.6%)
dan Kalideres (40.3 %)

31 %

18.7 %

 Kecamatan yang merupakan daerah
konsentrasi orang Betawi dari total luas
wilayah: Cengkareng (21.1%) dan
Kalideres (21.2 %)
 Kecamatan yang penduduknya dominan
orang Betawi dari total populasi
komposisi etnis: Kepulauan Seribu
(82.3%)
 Kecamatan yang merupakan daerah
konsentrasi orang Betawi dari total luas
wilayah: Cilincing (27.8 %)
 Kecamatan yang penduduknya dominan
orang Betawi dari total populasi
komposisi etnis: Jagakarsa (46.7 %)

Jakarta Selatan

35.5 %
 Kecamatan yang merupakan daerah
konsentrasi orang Betawi dari total luas
wilayah: Jagakarsa (15.7 %)
 Kecamatan yang penduduknya dominan
orang Betawi dari total populasi
komposisi etnis: Cipayung (41%)

Jakarta Timur

29.8 %
 Kecamatan yang merupakan daerah
konsentrasi orang Betawi dari total luas
wilayah: Cakung (19.3%)

Sumber: Shahab, dalam Prabowo (2003)
Tabel diatas menunjukan bahwa saat ini orang Betawi menjadi kelompok
minoritas, baik dalam segi jumlah populasi maupun luas daerah tempat tinggal.
Sisa-sisa komunitas orang Betawi kini tinggal semakin berjarak dari Ibukota dan
kini mereka menjadi penghuni daerah pinggiran Jakarta seperti Marunda, Teluk
Naga Tanggerang, Bekasi, Cijantung, Clilitan, Condet, Pasar Minggu, Tanah
Abang, Kebon Jeruk, Kebayoran Lama. Bahkan, mayoritasnya lebih tepat

4

dikatakan telah berdomisili di wilayah Jawa Barat seperti: Cileduk, Depok,
Parung, Bojong, Ciputat, Cinere dan Sukabumi Ilir (Emot Rahmat Taendiftia, dkk
1998).
Beberapa kelompok etnis yang kini menghuni Jakarta bersama-sama
dengan orang Betawi antara lain: orang Jawa (35,16%), orang Betawi (27,65%),
orang Sunda (15,27%), orang Tionghoa (5,53%), orang Batak (3,61%), orang
Minangkabau (3,18%), Orang Melayu (1,62%), orang Bugis (0,59%), orang
Banten (0,25%), orang Banjar (0.10%), dan etnis lainnya (6,48%) (Prabowo,
2003).
Hidup dalam masyarakat yang multikultur menyebabkan orang Betawi
berpotensi untuk terlibat kontak antar budaya. Budaya yang sedang berkontak bisa
saling mempengaruhi budaya yang lain, perubahan menjadi konsekuensinya,
fenomena ini lazim dikenal dengan istilah akulturasi.
Kenyataannya, hasil beberapa penelitian terdahulu (lihat, Ahmad, 2000;
Budiati, 2007; Mc Carthy, 2003; Melalatoa, 1993; Prabowo, 2003; Shahab 2008)
menunjukkan bahwa dalam proses ini peran orang Betawi lebih bermain disisi
kelompok yang beralkulturasi mengikuti budaya dominan. Kontak dengan budaya
lain serta keikutsertaan orang Betawi dalam dalam proses akulturasi menyebabkan
mereka mengalami ragam transformasi budaya ditatanan kelompok (sosialmakro), terutama dalam perilaku ekonomi dan pelaksanaan tradisi.
Secara psikologis, pengalaman orang Betawi menghadapi gempuran
perubahan pada tatanan sosial-makro memunculkan ragam perubahan pada derajat
emosional, pola pikir, nilai, sampai pada dinamika pembentukan sikap terhadap
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pelestarian ciri budaya serta pembauran dengan kelompok orang diluar etnisnya.
Disinilah akulturasi dalam tatanan psikologis terjadi.
Ragam masalah psikologis akibat pengalaman transformasi budaya
muncul dalam bentuk perasaan-perasaan negatif seperti kecemasan dan
kekhawatiran akan masa depan. Penyebab paling dominan yang menenggarai
adalah perubahan pola perekonomian dari sektor agraris/tradisional dalam bentuk
bercocok tanam menjadi sektor jasa. Beberapa penelitian menunjukan (lihat,
Ahmad, 2000; Mc Carthy, 2003; Prabowo, 2003) bahwa kebiasaan orang Betawi
untuk menggantungkan diri pada kepemilikan harta benda menjadi penyebabnya.
Orang Betawi berkecenderungan untuk menjual hak kepemilikan tanah.
Kebiasaan ini menyebabkan lahan kepemilikan tanah yang biasa digunakan untuk
bercocok tanam sebagai wujud manifestasi aktivitas budaya kini semakin menipis
dan tidak bisa diandalkan sebagai jaminan hidup. Akibatnya mereka “banting
setir” beralih ke aktivitas perekonomian yang bergerak di bidang jasa.
Akan tetapi, jenis pekerjaan di bidang jasa yang kini mereka tekuni masih
memunculkan rasa khawatir karena kurang memiliki nilai ekonomi yang strategis,
sulit untuk memberi jaminan akan kelangsungan hidup generasi penerus.
Beberapa alternatif pekerjaan yang ditekuni oleh orang Betawi antara lain: tukang
ojek, pedagang kecil, usaha kontrakan, pembantu rumah tangga, tukang pijat,
penjaga makam. Sampai saat ini amat jarang orang Betawi yang pekerjaannya
dinilai mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan masyarakat modern
(Budiati, 2007).
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Pekerjaan seadanya mereka lakoni karena rata-rata orang Betawi
berpendidikan rendah. Ditengah perubahan, mereka belum memiliki pemahaman
akan pentingnya arti pendidikan formal, bagi orang Betawi pendidikan agama
merupakan yang utama. Akhirnya mereka mengalami kesulitan untuk bersaing
dengan pendatang untuk memperoleh pekerjaan yang mapan. Ahmad (2000)
menyatakan bahwa kebanyakan orang Betawi mengalami penyesalan atas
penjualan tanah yang menyebabkan nasib mereka menjadi serba sulit. Minimnya
pengetahuan tentang tehnik investasi tanah turut menyebabkan banyak dari
mereka yang merasa tertipu karena tanahnya ternyata terjual dengan harga murah.
Problem lain yang disebabkan oleh penjualan tanah adalah perasaan
ketidaknyamanan karena harus tinggal berjarak dari sanak saudaranya dan tinggal
dikelilingi oleh orang-orang yang belum mereka kenal (Ahmad, 2000). Problem
ini disebabkan karena setelah menjual tanah, orang Betawi akan kembali membeli
tanah di wilayah yang baru. Mereka berkecenderungan untuk minggir ke wilayah
baru (daerah perbatasan Jakarta) setelah tanah mereka di kota habis terjual.
Kecenderungan inilah yang menyebabkan kantong komunitas mereka semakin
tercerabut sehingga kebiasaan mereka untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi
antar kerabat menjadi terputus (Prabowo, 2003). Padahal, orang Betawi memiliki
kekhasan karakteristik sebagai orang yang enggan keluar kampung atau merantau
karena mereka memiliki keterikatan yang amat kuat yang mengarah pada
dependensi antar saudara dan kerabat (Ahmad, 2000).
Tinggal dalam keberagaman juga memunculkan peluang terciptanya
asimilasi. Bertemunya kutub-kutub kultural yang beranekaragam menuntut
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adanya penyesuaian agar proses kehidupan setiap insannya dapat berjalan dengan
harmonis. Dalam hal ini, mengingat keberadaan orang Betawi sebagai kaum
minoritas mereka menjadi pihak yang berusaha menyesuaikan habit, dan produk
budaya seperti kesenian dan adat istiadat mereka agar dapat berpadu dengan
keberagaman budaya dominan. Pengutamaan pembentukan hubungan antar
individu ini mempertaruhkan keotentikan budaya mereka sehingga banyak budaya
mereka yang terdistorsi serta pudar dari kesejatiannya.
Proses asimilasi ini mengakibatkan orang Betawi meniscayakan
kelestarian budaya mereka sendiri. Mereka sepakat untuk mengadopsi gaya hidup
modern, gaya hidup yang sering dianggap sebagai citra superioritas pendatang
dimata orang Betawi. Pada akhirnya bentuk asli tradisi budaya Betawi mengalami
ketergerusan karena tidak memiliki daya jual dan tidak ada peminat untuk
melestarikan (Shahab, 2008).
Tidak habis disitu, Pengalaman orang Betawi dalam merealisasikan ciri
khas budayanya dalam akulturasi turut memunculkan problem tersendiri yang
menyebabkan mereka dinilai sebagai masyarakat yang lugu dan terbelakang. Dari
segi pembentukan stereotipe, tampaknya tepat jika dikatakan bahwa dewasa ini
media massa memiliki peran besar dalam perendahan ciri yang melekat pada
identitas orang Betawi ditengah keanekaragaman komposisi etnis Jakarta.
Media massa lebih banyak mengekspos stereotip Betawi yang negatif
sebagai komoditas hiburan, stereotip itu seakan melekat dalam identitas Betawi.
Lihat saja beberapa sinetron yang bertemakan Betawi, misalnya: Wong Cilik, OJekri, Pepesan Kosong, Kecil-Kecil Jadi Manten, dan Bule Betawi serta tayangan
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komedi yang sempat populer Bajaj Bajuri. Orang Betawi dalam sinetron lebih
sering ditunjukkan kebodohannya karena tidak berpendidikan, malas, polos dan
tidak berwawasan untuk maju. Sementara itu, orang Betawi yang berpendidikan
tinggi dan berwawasan tidak diekspos karena dianggap sama dengan orang
modern lain dari berbagai suku (Shahab dalam www.opensubscriber.com/baraya
sunda, 25juni 2006). Lebih jauh dari itu, pengecilan karakter lewat sterotip miring
serta rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan menyebabkan orang Betawi
merasa rendah diri.
Lain lagi dengan pengalaman kontak orang Betawi dengan pendatang.
Pengalaman ini juga turut memunculkan ragam penilaian, rasa suka atau tidak
suka yang mengarah pada pembentukan sikap terhadap kontak dengan pendatang.
Sebagai kelompok mayoritas terkadang pendatang juga dianggap sering
menunjukkan superioritasnya yang ditunjukan dengan usaha memajukan
kelompok etnisnya sendiri. Mereka (pendatang) seakan menantang jargon
Gurbernur Fauzi Bowo “Jakarta untuk Semua” (indonesiamatters, febuari 2009).
Problem perasaan negatif orang Betawi pada sosok pendatang terungkap
lebih konkrit lewat penuturan pengalaman salah seorang Betawi yang menjadi
penduduk Balekambang, Condet, Jakarta Timur. Kepada peneliti ia menyatakan
pernah merasa sakit hati atas perlakuan pendatang yang ngelunjak ketika
penduduk asli yang telah membuka diri tetapi malah dituduh yang bukan-bukan
sebagai pencuri motor oleh pendatang. Atau juga pendatang yang menggeluti
salah satu perusahaan transportasi terkemuka di Jakarta namun tidak mau
memberi kesempatan untuk merangkul penduduk lokal di dalam bisnis mereka.
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Padahal keberadaan perusahaan transportasi tersebut sering mengeluarkan suara
bising, membuat jalanan rusak dan para pegawainya sering mengkonsumsi Miras
(Minuman keras) sehingga dirasa telah menganggu keamanan dan kenyamanan
hidupnya. Perilaku arogan seperti inilah yang memicu Ridwan Saidi, seorang
budayawan dan tokoh masyarakat Betawi mengeluarkan komentar bahwa Jakarta
terganggu oleh kehadiran pendatang yang berbudaya homogen (indonesiamatters,
febuari 2009).
Berurusan dengan pendatang yang arogan tidak bisa membuat sebagian
orang Betawi selamanya bersabar, mengalah dan menyerahkan segala balasannya
pada kuasa Tuhan, mereka rupanya punya batas-batas toleransi tersendiri atas
berbagai tindakan yang mereka terima. Inilah yang menjadi sebuah awal dari
berkobarnya isu-isu SARA kelas bawah di Jakarta. Berdiri sebagai tindak lanjut
atas insiden kekerasan antara Betawi dan Madura yang terjadi di pasar Kramatjati
Jakarta Timur, masyarakat Betawi mendirikan FBR (Forum Betawi Rempug).
Tujuan dari organisasi ini sebagaimana diungkapkan oleh David brown dan Ian
Wilson (2007) adalah:

“To act as avehicle through which to strugle for the rights of the
Betawi community, which till now have been oppresed, both
structurally as well as culturally, seo that they may become the real
owner of the island”.

Keberadaan orang Betawi yang tertekan secara struktur dan budaya
menstimulasi terbentuknya organisasi ini agar orang Betawi sebagai penduduk
asli dapat terangkat lagi harkat dan martabatnya, akan tetapi organisasi ini justru
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banyak mendapat sorotan karena tindak-tanduk mobilitas mereka justru mengarah
pada xenophobia yang implikasinya selalu muncul dengan tindak agresif.
Di sisi lain, orang Betawi juga tidak memiliki resistensi untuk menjalin
kontak lebih lanjut dengan pendatang, misalnya melakukan pernikahan antar
suku, membuat rumah kontrakan yang akan disewakan pada pendatang, bahkan
mengundang pendatang untuk hadir dalam perhelatan yang diselenggarakan oleh
orang Betawi.
Ragam respon psikologis akibat akulturasi yang telah terpaparkan diatas
menunjukan bahwa kekhasan pendekatan ilmu psikologi amat cocok untuk
digunakan. Perspektif psikologis menyebabkan karya ilmiah ini memiliki
keunikan tersendiri dalam menelaah akulturasi, dimana logika penelaahan melihat
kepemilikan budaya sebagai aspek laten untuk menjelaskan manifestasi perilaku,
dengan kata lain pendekatan ini menelaah ragam dinamika mental yang
memunculkan respon tanggapan serta perilaku orang Betawi dalam proses
akulturasi. Karya tulis ilmiah ini akan memiliki kedudukan yang penting dalam
perkembangan literatur tentang etnis Betawi yang menggunakan ilmu psikologi
sebagai pendekatannya, mengingat sejauh ini literatur tentang orang Betawi masih
didominasi oleh pendekatan ilmu antropologi, sejarah, sosial, sastra, seni dan
budaya.
Terkait dengan kekhasannya, nilai tambah yang dapat diraih dengan
menggunakan perspektif psikologis adalah penelaahan mengenai pemilihan
strategi adaptif dalam menyikapi akulturasi. Seperti yang telah dipaparkan diatas
kontak dua budaya akan menyebabkan penyesuaian antara pelestarian budaya
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dengan pembentukan hubungan antar etnis (Barry, 1980). Disini orang Betawi
akan memilih untuk membentuk sikap untuk mendahulukan budaya ataukah
pembauran, bahkan keduanya. Akan ada empat varian alternatif strategi akulturasi
untuk menentukan sikap dalam menjawab persoalan tersebut. Asimilasi, integrasi,
separasi, dan marjinalisasi menjadi alternatif strateginya (Barry, 1980). Selain itu,
pengamalan hidup orang Betawi secara budaya tentunya juga akan memberi
kontribusi dalam upaya penggambaran perbandingan karakteristik serta gambaran
hidup antar etnis ketika kontak terjadi diantara mereka.
Berdasarkan uraian diatas kita ketahui bahwa kontak antara orang Betawi
dengan pendatang telah membawa banyak perubahan dalam segi kehidupan orang
Betawi, khususnya dalam tatanan psikologis. Peneliti mencoba untuk mengetahui
tentang pengalaman akulturasi orang Betawi di wilayah Balai Rakyat, RT 05/RW
05, Kelurahan Balekambang, Condet, Kecamatan Kramat Jati, Kodya Jakarta
Timur.
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B. Rumusan Masalah
Untuk mengetahui pengalaman akulturasi orang Betawi maka penulis
mencoba melacaknya dalam rumusan masalah berikut:
1.

Bagaimanakah

gambaran

umum

orang

Betawi

Condet

Balekambang tentang kondisi kehidupan dan budaya mereka dari
perspektif psikologis (meliputi: pola kebiasaan, keyakinan, nilai
dan pedoman hidup)?
2.

Bagaimanakah pengalaman akulturasi psikologis orang Betawi
Condet Balekambang terkait dengan empat alternatif strategi
akulturasi yang dikemukakan Barry (1980), meliputi: asimilasi,
separasi, integrasi dan marjinalisasi?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman akulturasi
psikologis orang Betawi Condet Balekambang terkait dengan empat alternatif
strategi akulturasi, meliputi: asimilasi, separasi, integrasi dan marjinalisasi.

D. Manfaat penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu
psikologi lintas budaya, khususnya untuk mempelajari tentang bagaimana
individu menggunakan keyakinan, nilai, dan kebiasaan untuk membentuk sikap
yang menuju pada kemunculan perilaku adaptif ketika friksi dua kutub budaya
terjadi dalam akulturasi. Perilaku adaptif penting untuk diketahui karena
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merupakan kunci sukses individu agar tetap survive dan melestarikan diri dalam
menjalani konsekuensi tuntutan hidup.
Dengan mempelajari sebuah kasus pembauran pada suatu etnis maka kita
belajar pula dari orang lain sehingga terciptalah suatu proses transfer of learning.
Manfaat proses transfer of learning tersebut merupakan suatu psikoedukasi yang
tak ternilai harganya. Kita semua dapat lebih memahami bagaimana nilai-nilai
hidup yang di pegang teguh oleh orang Betawi dalam berbaur dengan etnis
golongan manapun atau setidaknya kita semua menjadi lebih tahu tentang siapa
mereka dan tahu bagaimana cara berkontak dengan mereka. Hasil penelitian ini
tentunya amat berguna bagi para penulis lain yang memiliki keinginan untuk
memahami lebih dalam tentang pengalaman hidup etnis Betawi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A.

Akulturasi
1.

Definisi Akulturasi
Akulturasi merupakan sebuah istilah yang pertama kali
diperkenalkan lewat disiplin ilmu antropologi lewat Redfield, Linton
dan Herskovitz (1939, dalam Berry, 1980). Mereka mendefinisikan
akulturasi sebagai fenomena yang akan terjadi tatkala kelompokkelompok individu yang memiliki budaya berbeda terlibat dalam
kontak yang terjadi secara langsung, disertai perubahan terus menerus,
sejalan dengan pola-pola budaya asal dari kelompok itu atau dari
kedua kelompok itu.
Beberapa penulis lain mendefinisikan akulturasi sebagai
proses belajar dari sosok individu yang memasuki budaya baru yang
berbeda dari budaya yang telah dimilikinya. Mengacu pada Zane dan
Mak (2003), akulturasi “merefleksikan seberapa dalam individu
mempelajari nilai, perilaku, gaya hidup dan bahasa dari budaya orang
lain”. Hazuda (1988) mendefinisikan akulturasi sebagai “proses
multidimensional dari hasil kontak antar kelompok dimana individu
yang telah memiliki hasil pembelajaran budaya asli mengambil alih
karakteristik tentang cara hidup budaya lain.
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Social Science Research Council (1954), mendeskripsikan
akulturasi sebagai perubahan dan adaptasi. Perubahan akulturasi bisa
jadi merupakan konsekuensi dari transmisi/persinggungan budaya
yang terjadi secara langsung; penyebab perubahan ini bisa saja
berkembang dari faktor non-kultural, seperti modifikasi lingkungan
dan demografi yang dibawa melalui pergeseran budaya. Perubahannya
bisa saja tertunda, tergantung dari penyesuaian kondisi internal
individu ketika mengikuti penerimaan sebuah trait atau pola asing;
atau perubahannnya bisa saja merupakan adaptasi reaktif atas
kecenderungan cara hidup tradisional.
Dari definisi akulturasi yang disajikan dimuka, unsur-unsur
kunci

tentang

akulturasi

dapat

teridentifikasi.

Berry

(1980)

mengemukakan: pertama, ada kebutuhan untuk melakukan kontak atau
interaksi yang terus menerus dan berhadapan langsung antar dua kutub
budaya yang berbeda. Sejalan dengan kunci pertama, Bochner (1982,
dalam Berry, 1980)

menyatakan bahwa hal ini mengesampingkan

kontak jangka pendek, aksidental, dan jangka panjang. Kedua, akibatakibatnya berupa perubahan dalam fenomena budaya atau psikologis
di antara orang-orang dalam kontak, biasa berlanjut untuk generasigenerasi berikutnya. Ketiga, ada proses dinamis selama dan sesudah
kontak dan ada suatu hasil proses yang mungkin relatif stabil.
Keluaran ini boleh jadi mencangkup tidak hanya perubahan-perubahan

16

fenomena yang menampak, namun juga beberapa fenomena baru yang
terbawa proses interaksi budaya (Berry, 1980).
Dilihat dari asasnya, setiap budaya dapat mempengaruhi
budaya lainnya secara sama, tetapi dalam praktek, budaya yang satu
cenderung menguasai budaya lain, yang akhirnya menggiring ke arah
pembedaan

antara

“kelompok

dominan”

dan

“kelompok

berakulturasi”. Istilah penggolongan kedua kelompok tersebut
menggunakan model mainstream-minority (Berry, 1992). Yang
pertama

diandaikan

sebagai

suatu

budaya

dominan

tunggal

(“mainstream”), dan sejumlah kelompok satelit atau subordinasi
(“minoritas”), dan barangkali beberapa kelompok “pinggiran” (seperti
kelompok setempat dan pengungsi). Dalam konteks penelitian,
kelompok berakulturasi merupakan istilah bagi klasifikasi kelompok
minor yang

mengalami perubahan budaya akibat kontak dengan

kelompok dominan.
Akibat kontak dan pengaruh itu, aspek-aspek kelompok
menjadi tertransformasikan sedemikian rupa sehingga ciri-ciri budaya
menjadi tidak sepadan dengan ciri-ciri dalam kelompok asal pada saat
pertama kali kontak. Memang, jika kontak masih diutamakan,
pengaruh budaya dominan akan dialami lebih jauh. Suatu fenomen
sejajar adalah para individu dalam kelompok-kelompok yang
berakulturasi mengalami perubahan psikologis (sebagai akibat baik
pengaruh perubahan dalam kelompok mereka sendiri atau dari
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kelompok dominan) dan kembali jika ada sesuatu kontak yang
berkelanjutan, perubahan-perubahan psikologis lebih lanjut boleh
mengambil tempat.
Berdasarkan definisi dan asas akulturasi diatas peneliti
kemudian mendefinisikan akulturasi sebagai kontak antar individu dari
kelompok budaya berbeda yang mengakibatkan salah satu kelompok
mengalami perubahan ciri-ciri budaya. Mengesampingkan lamanya
kontak, setiap budaya dapat saling mempengaruhi budaya lainnya
secara sama, tetapi dalam prakteknya budaya yang satu cenderung
menguasai budaya lain. Penyebab perubahan ciri-ciri budaya terjadi
akibat proses mempelajari budaya baru dan upaya individu untuk
menyesuaikan diri ketika mengikuti penerimaan sebuah trait atau pola
asing.
Perlu ditambahkan, perubahan yang terjadi dalam akulturasi
menyentuh dua aras, yaitu aras kelompok dan individu. Dalam
psikologi lintas budaya, penting membedakan antara akulturasi pada
aras kelompok dan pada aras individu. Akulturasi pada aras kelompok
menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur sosial, landasan
ekonomi, dan organisasi politik kadang terjadi. Sementara, pada aras
individual, perubahan-perubahan terjadi pada fenomen semacam jati
diri, nilai dan sikap.
Pembatasan akulturasi pada penelitian ini terletak pada
perubahan aras individu. T.D. Graves (1967, dalam Berry 1980)
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menyodorkan istilah akulturasi psikologis untuk menunjuk perubahan
yang dialami individu akibat kontak dengan budaya lain dan akibat
keikutsertaannya dalam proses akulturasi yang memungkinkan budaya
dan kelompok etniknya menyesuaikan diri.
Tidak semua individu yang berakulturasi berpartisipasi dalam
perubahan-perubahan kolektif yang sedang berlangsung untuk banyak
hal dalam cara yang sama. Kita juga perlu menyadari bahwa akulturasi
individu (sebagaimana fenomena pada tingkat kelompok) tidak lebur
sebagai satu kemasan yang merupakan gugusan beraturan (Omelda
dalam Berry, 1980). Artinya, Kelompok dan individu tidak hanya akan
bervariasi menurut keikutsertaan dan tanggapan mereka terhadap
pengaruh akulturasi, beberapa ranah budaya dan perilaku boleh jadi
bergeser tanpa perubahan yang dapat dibandingkan dengan ranah lain.
Jadi, proses bersifat tidak menentu dan tidak berpengaruh pada semua
fenomen budaya dan psikologis secara seragam.
2.

Sikap Terhadap Akulturasi
Salah satu bentuk akulturasi pada aras individu (psikologis)
adalah pembentukan sikap yang diakibatkan akulturasi. Sikap individu
yang berakulturasi terhadap masyarakat dominan akan memiliki
beberapa kaitan dengan cara ia masuk kedalam proses akulturasi. Jika
sikap-sikap terhadap kelompok itu sendiri sangat positif dan sikap
terhadap kelompok luar sangat negatif maka pengaruh akulturasi
mungkin sudah tersaring, tertahan, tertolak, atau apa saja yang dapat
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ditafsirkan sebagai kurang efektif. Di pihak lain, jika pola sikap yang
berlawanan cocok di antara individu-individu yang mengalami
akulturasi maka ragam pengaruh akulturatif mungkin lebih dapat
diterima.
Cara-cara
berakulturasi

ingin

diistilahkan

dengan

individu

(atau

berhubungan
strategi

kelompok)

dengan

akulturasi

yang

masyarakat

(Berry,

1980).

sedang
dominan
Secara

psikologis, individu akan dihadapkan dua persoalan inti ketika
memilih strategi akulturasi. Persoalan inti pertama mengenai derajat
sikap yang memungkinkan orang menginginkan tinggal secara budaya
ketika telah merangkul budaya itu bila dihadapkan dengan keadaan
berhenti menjadi bagian dari budaya yang lebih besar. Yang kedua,
persoalan intinya, sejauh mana seseorang ingin menjalin interaksi
sehari-hari dengan anggota kelompok lain dalam masyarakat yang
lebih besar (kelompok dominan) ketika dilawankan dengan menjauh
dari kelompok lain dan hanya berhubungan dengan kelompok sendiri.
Tatkala kedua persoalan inti ini disajikan bersama, suatu
kerangka konseptual diberlakukan. Berry (1980) menunjukkan
kerangka konseptual tersebut sebagai varietas akulturasi, skemanya
dapat ditunjukan pada halaman selanjutnya.
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Gambar 1. Empat varietas akulturasi, yang dikemukakan oleh Berry (1980)

Kerangka kerja yang terpaparkan pada gambar diatas
mengandung empat varietas strategi akulturasi. Ketika seorang
individu yang mengalami akullturasi tidak ingin memelihara budaya
dan jati diri dan melakukan interaksi sehari-hari dengan masyarakat
dominan, maka jalur atau strategi asimilasi didefinisikan. Sebaliknya,
kalau ada suatu nilai yang ditepatkan pada pengukuhan budaya asal
seseorang dan suatu keinginan untuk menghindari interaksi dengan
orang dari kelompok lain, maka alternatif separasi didefinisikan.
Kalau ada minat dalam keduanya, baik memelihara budaya asal dan
melakukan interaksi dengan orang dari kelompok lain, integrasi adalah
opsinya. Disini ada beberapa derajat integritas budaya diutamakan
seraya bergerak berpartisipasi sebagai suatu bagian utuh dari jaringan
sosial yang lebih besar. Integrasi merupakan strategi yang berusaha
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“membuat yang terbaik dari kedua dunia (yang berbeda)”. Akhirnya,
kalau ada keniscayaan kecil atau minat kecil untuk pelestarian budaya
(kadang karena alasan kehilangan budaya menjadi sandaran) dan
sedikit keniscayaan atau minat melakukan hubungan dengan orang
diluar kelompok (karena alasan pengucilan atau diskriminasi,
marjinalisasi didefinisikan.

B.

Budaya dan definisinya
Kata budaya digunakan dalam berbagai diskursus lintas pengetahuan dan

ini diakui karena luasnya aspek kehidupan yang disentuh. Istilah budaya sangat
umum dipergunakan dalam bahasa sehari-hari. Paling sering budaya dikaitkan
dengan pengertian ras, bangsa atau etnis. Kata budaya juga kadang dikaitkan
dengan seni, musik, tradisi-ritual, ataupun artefak peninggalan masa lalu
(Dayaksini, 2003).
Sementara dalam konsep Koentjaraningrat (dalam Dayaksini, 2003)
kebudayaan diartikan sebagai wujudnya, yaitu mencangkup keseluruhan dari: (1)
gagasan; (2) kelakuan; dan (3) hasil-hasil kelakuan. Dengan demikian, disini
kebudayaan diyakini sebagai produk, baik itu berupa gagasan ataupun sudah
berwujud suatu perilaku tampak maupun material.
Ahli lainnya, Lonner dan Malpass (1994) menggunakan istilah budaya
untuk mengkarakteristikan berbagai macam cara dari sekumpulan individu dalam
menjalani hidup, dan bagaimana cara mereka mewariskannya pada generasi
penerus. Hal ini meliputi segala aspek luas pada kehidupan manusia, mulai dari
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benda yang dimiliki, cara membuat dan mentransaksikannya dalam aktivitas jual
beli, struktur keluarga, prinsip dalam menjalani hidup, cara mengambil keputusan,
alat dan cara memainkannya, cara seseorang melakukan aktivitas peribadatan
sampai pada cara mereka menggunakan sistem sanitasi (toilet).
Berry (1980, dalam Dayaksini, 2003) mengkategorikan budaya dalam
delapan aktifitas kehidupan, meliputi: (1) karakteristik umum; (2) makanan dan
pakaian; (3) rumah dan teknologi; (4) ekonomi dan transportasi; (5) aktivitas
individual dan keluarga; (6) komunitas dan pemerintahan; (7) kesejahteraan,
religi, dan ilmu pengetahuan; (8) seks dan lingkaran kehidupan.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas terdapat beberapa kesamaan yang
dapat ditarik dari pemaparan tentang definisi serta kategori budaya. Secara umum
budaya menyentuh pada semua aspek hidup dan kehidupan. Beberapa dari aspek
tersebut merujuk pada hal yang sifatnya material, seperti: makanan, pakaian, alat
atau kepemilikan benda. Beberapa yang lain merujuk pada hal yang bersifat sosial
kemasyarakatan dan strukturnya, seperti: organisasi pemerintahan, struktur
keluarga, dan struktur pemerintahan. Yang lain merujuk pada perilaku individu,
seperti: religi, pengetahuan, reproduksi, penggunaan sanitasi dan aktivitas
perekonomian.
Luasnya pengertian budaya sebagai konsep yang menyentuh semua
aspek kehidupan sehingga mungkin menjadi kehidupan sendiri membuka peluang
untuk turut ditelaah dari sudut pandang yang bersifat lebih manifes melalui
perspektif psikologi, terutama untuk menjelaskan kemunculan kelakuan atau
perilaku dari gagasan yang dimiliki oleh manusia.
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Definisi dari Matsumoto (1996) kiranya dapat memberikan pemahaman
komprehensif tentang isitilah budaya yang terpaparkan diatas dari tinjauan ilmu
psikologi. Disini apa yang disebut budaya adalah seperangkat fenomena
psikologis seperti sikap, nilai, keyakinan dan perilaku yang muncul dalam
konstruk sosiopsikologis, yakni suatu kesamaan dalam sekelompok orang dalam
fenomena psikologis. Akan tetapi, ada derajat perbedaan pada setiap individu,
dan dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Definisi Matsumoto diatas kompatibel dalam menyatakan budaya
sebagai gagasan, baik yang muncul sebagai perilaku maupun ide seperti nilai dan
keyakinan, sekaligus sebagai material, budaya sebagai produk maupun sesuatu
yang hidup dan menjadi panduan bagi individu anggota kelompok. Selain itu,
definisi tersebut juga mampu menggambarkan budaya sebagai konstruk sosial
sekaligus konstruk individu. Ada dua hal yang ditekankan, pertama tentang
sesuatu yang dimiliki dan kedua tentang pembagian atau penyebaran kepemilikan
dari aspek-aspek kehidupan dan perilaku
Ragam paparan diatas dapat membantu peneliti untuk menarik suatu
pemahaman tentang budaya. Disini budaya dapat dipahami sebagai sebuah konsep
abstrak berisikan ideasional, nilai, sikap, dan keyakinan yang hasilnya dapat
terlihat dalam bentuk material dan perilaku, misalnya: artefak, aktivitas
perekonomian, seni, tradisi-ritual, cara ber-reproduksi dan ilmu pengetahuan.
Dalam menjelaskan kemunculan perilaku, budaya sebagai konstruk sosial menjadi
faktor

pemberi

pengaruh

yang

bersifat

eksternal

terhadap

individu.
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Keberadaaannya menjadi bagian dari individu karena kepemilikan atas budaya
diwariskan lintas generasi.

C.

Orang Betawi
Banyak versi tentang sejarah munculnya etnis Betawi di Jakarta. Saat ini

keberagaman versi tersebut telah dipublikasikan oleh peneliti lokal seperti Ridwan
Saidi, Yasmine Zaki Shahab dan Prof Dr Parsudi Suparlan sampai peneliti dari
luar negeri yaitu Lance Castles dari Australia.
Pada April 1967 di majalah Indonesia terbitan Cornell University,
Amerika, Castles mengumumkan penelitiannya menyangkut asal-usul orang
Betawi yang berjudul “The Ethnic Profile of Jakarta”. Dalam buku ini Lance
Castles mengatakan bahwa Betawi merupakan suku bangsa baru yang terbentuk di
akhir abad kesembilan belas dari percampuran ras dan budaya sehingga terjadi
peleburan identitas antara budak belian Belanda yang berasal dari daerah timur
Indonesia (Bali, Sulawesi Selatan, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, Nias,
Kalimantan dan Pampanga di kepulauan Luzon) serta para budak belian dari
daerah Asia Selatan, yaitu dari pantai Coromandel, Malabar, Bengal dan dari
Arakan di Burma (Castles, 2007).
Penelitian yang dilakukan Lance Castles ini digunakan sebagai dasar
penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Antropolog Universitas Indonesia, Dr.
Yasmine Zaki Shahab, MA (Castles, 2007) memperkirakan etnis Betawi baru
terbentuk sekitar seabad lalu, antara tahun 1815-1893. Di zaman kolonial
Belanda, pemerintah selalu melakukan sensus, yang dibuat berdasarkan bangsa
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atau golongan etnisnya. Dalam data sensus penduduk Jakarta tahun 1615 dan
1815, terdapat penduduk dari berbagai golongan etnis, tetapi tidak ada catatan
mengenai golongan etnis Betawi. Pada tahun 1930, kategori orang Betawi yang
sebelumnya tidak pernah ada justru muncul sebagai kategori baru dalam data
sensus tahun tersebut. Jumlah orang Betawi sebanyak 778.953 jiwa dan menjadi
mayoritas penduduk Batavia waktu itu.
Versi lain tentang sejarah pembentukan etnis Betawi dikemukakan oleh
Ridwan Saidi (oleh J. J Rizal dalam Kampung Betawi, 2008), orang Betawi yang
meneliti tentang sejarah-budaya Betawi ini menentang pendapat dari hasil
penelitian Lance Castles. Menurut Ridwan orang Betawi bukanlah orang
“kemarin sore”. Tidak benar jika ada yang mengatakan orang Betawi itu
keturunan budak yang didatangkan Kompeni untuk mengisi intramuros alias kota
benteng Batavia. Orang-orang Betawi telah ada jauh sebelum J.P. Coen
membakar Jayakarta tahun 1619 dan mendirikan di atas reruntuknya Batavia
Antropolog

Universitas

Indonesia,

Prof.

Dr.

Parsudi

Suparlan

(Wikipedia, 2008) menyatakan, kesadaran sebagai orang Betawi pada awal
pembentukan kelompok etnis itu juga belum mengakar. Dalam pergaulan seharihari, mereka lebih sering menyebut diri berdasarkan lokalitas tempat tinggal
mereka, seperti orang Kemayoran, orang Senen, atau orang Rawabelong.
Pengakuan terhadap adanya orang Betawi sebagai sebuah kelompok
etnis dan sebagai satuan sosial dan politik dalam lingkup yang lebih luas, yakni
Hindia Belanda, baru muncul pada tahun 1923, saat Husni Thamrin (Wikipedia,
2008), tokoh masyarakat Betawi mendirikan Perkoempoelan Kaoem Betawi. Baru
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pada waktu itu pula segenap orang Betawi sadar mereka merupakan sebuah
golongan, yakni golongan orang Betawi.
Pada tahun 1961, 'suku' Betawi mencakup kurang lebih 22,9 persen dari
antara 2,9 juta penduduk Jakarta pada waktu itu. Mereka semakin terdesak ke
pinggiran, bahkan ramai-ramai digusur dan tergusur ke luar Jakarta. Walaupun
sebetulnya, ’suku’ Betawi tidaklah pernah tergusur atau digusur dari Jakarta,
karena proses asimilasi dari berbagai suku yang ada di Indonesia hingga kini terus
berlangsung dan melalui proses panjang itu pulalah ’suku’ Betawi hadir di bumi
Nusantara (Kanumosoyo, 2007 dalam Castles, 2007).
Berdasarkan dialeknya, orang Betawi yang tersebar di DKI Jakarta
dibedakan menjadi: Betawi Tengah, Betawi Pinggir, Betawi Udik, dan Betawi
Pesisir (Shahab dalam Prabowo, 2003).
a. Betawi Tengah. Mendiami wilayah sekitar Gambir, Menteng, Senen,
kemayoran, Sawah Besar, dan Taman Sari.
b. Betawi Pinggir. Mendiami wilayah sekitar Pasar Rebo, Pasar Minggu,
Pulo Gadung, Jatinegara, Kebayoran, Condet dan Mampang Prapatan.
c. Betawi Udik. Mendiami kawasan sekitar Cengkareng, Tangerang, Batu
Ceper, Cileduk, Ciputat, Sawangan, Cimanggis, Pondok Gede, Bekasi,
Kebon Jeruk, Kebayoran Lama, Cilandak, Kramat Jati, dan Cakung.
d. Betawi Pesisir. Mendiami wilayah sekitar Teluk Naga, Mauk, Japad,
Tanjung Priok, Marunda, Kalapa, dan Kepulauan Seribu.
Penduduk Betawi Tengah dan Pesisir menggunakan bahasa Betawi
Tengah yang masih mempertahankan pengaruh dialek Melayu pada beberapa

27

suku katanya. Bahasa Betawi tengah memiliki ciri khas pengunaan huruf “ê”
pada akhir suku kata, misalnya kenapê, guwê dan bahasê. Bahasa Betawi tengah
berkembang di daerah Tanah abang, Kemayoran sampai daerah pesisir (Bandar
Jakarta, Juni 2009).
Bahasa Betawi udik (Betawi Ora) merupakan bahasa Betawi yang
banyak dipengaruhi bahasa Jawa. Bahasa ini banyak digunakan oleh orang Betawi
yang berdomisili di daerah pinggiran Jakarta seperti Parung (Bogor). Apabila
dibandingkan dengan Bahasa Betawi yang lain, Bahasa Betawi Ora dianggap
sebagai dialek bahasa Betawi yang paling kasar misalnya: Bagen (biarkan), ora
(tidak), embung (tidak tahu), ontong (Bandar Jakarta, Juni 2009). Bahasa Betawi
Ora memiliki ciri akhir kata yang berhuruf “a” menjadi “ah”, misalnya “saya’
menjadi “sayah (Prabowo 2003)
Terakhir adalah bahasa Betawi kota yang berkembang di daerah Rawa
Belong dan digunakan pula oleh beberapa penduduk Betawi pinggir, dimana
bahasa Betawi kota memiliki ciri khas penggunaan kata “pan” atau akhiran “e”
pada beberapa suku katanya, contoh kalimatnya adalah: “Pan aye ude bilang” ,
artinya: kan saya sudah bilang (Bandar Jakarta, Juni 2009).

D.

Gambaran Akulturasi Budaya Orang Betawi
Dibawah ini ada satu folksong ciptaan Acep Djamaludin dan Edi Polo S.

(Cakrawala Musik Nusantara, 2005) dari Betawi era modern. Judulnya, gambang
kombinasi, liriknya yang sarat akan sikap atas kontak dua dunia yang berbeda
menjadi pembuka gambaran akulturasi budaya orang Betawi.
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Ini lagu Gambang Kombinasi
Nyang ngikutin jaman reformasi
Teh yang, goong, gendang yang beraksi
Ditambain gitar, organ yang melodi
Biduannye pake celana ketat
Buat menarik hati yang ngeliat
Kalo nyanyi pinggulnye bergoyang
Bikin hati penonton jadi melayang
Sekarang zaman milenium
Dunia modern ude umum
Kita juga musti ngikutin
Biar maju ngga ketinggalan zaman
Ini lagu Gambang Kombinasi
Nyang ngikutin modernisasi
Asal jangan ninggalin tradisi
Warisan nenek moyang kite hormati
Masyarakat Betawi kini; sebuah potret kehidupan suatu kelompok
individu yang eksistensinya agak terpinggirkan oleh modernisasi di lahan lahirnya
sendiri. Sejak akhir abad yang lalu dan khususnya setelah kemerdekaan (1945),
Jakarta dibanjiri imigran dari seluruh Indonesia. Ternyata, arus imigrasi para
pendatang ke Jakarta menyebabkan orang Betawi menjadi kaum minor dalam
tingkat populasi. Seperti yang telah disinggung pada BAB I, besarnya jumlah
pendatang baru ke Jakarta setiap tahunnya mengakibatkan populasi orang Betawi
pada era reformasi masih menjadi kelompok yang minor, dimana jumlah
persebaran populasi mereka di setiap kotamadya di DKI Jakarta tidaklah melebihi
35,5% persen (Shahab, dalam Prabowo 2003).
Proses akultrurasi pun terjadi. Dalam prakteknya, kelompok pendatang
dapat diklasifikasikan sebagai kelompok budaya dominan yang menyebabkan
orang Betawi sebagai pendududuk asli menjadi kelompok yang berakulturasi.
Konsekuensi yang terjadi atas akulturasi diantara mereka adalah kemunculan
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stress alkulturatif yang diikuti dengan pemilihan beberapa strategi akulturasi
untuk mengatasinya.
Beberapa acuan pustaka (lihat, Ya’la Ahmad, 2000; Budiati, 2007; Mc
Carthy, 2003; Melalatoa, 1993) menyatakan bahwa problem utama yang dibawa
akulturasi bagi kehidupan orang Betawi lebih disebabkan oleh faktor eksternal
yang mereka miliki. Orang Betawi memiliki kebiasaan untuk menggantungkan
diri pada penjualan tanah, kebanyakan tanah digunakan sebagai tempat mereka
melaksanakan mata pencaharian utama sebagai petani, baik sawah maupun ladang
(Ya’la Ahmad, 2000; Budiati, 2007). Selain itu, tanah juga dimanfaatkan untuk
dijual, pemanfaatan ini ternyata menjadi kebiasaan yang dominan. Namun,
kebiasaan ini tidak diikuti oleh tingkat pengetahuan tentang tehnik investasi tanah,
beberapa pendatang memanfaatkan keadaan ini sehingga tanah orang Betawi
terjual dengan harga murah. Akhirnya, setelah tanah habis terjual orang Betawi
kehilangan pegangan modal perekonomian (Ya’la Ahmad, 2000). Mereka
semakin sulit untuk meningkatkan taraf kehidupan akibat memiliki jiwa
kompetitif yang rendah, tingkat pendidikan tidak mereka persiapkan sebagai
antisipasi dalam menghadapi persaingan mencari pekerjaan (Melalatoa, 1993).
Dampak perasaan negatif yang muncul, seperti yang ditunjukan oleh Mc Carthy
(2003) pada orang Betawi Kampung Karet adalah kecemasan serta kekhawatiran
akan masa depan anak-anaknya jikalau mereka tidak bisa mendapat pekerjaan
kelak.
Kesulitan mencari uang menjadi problem terbesar dan membawa
dampak perubahan dalam segi perilaku ekonomi. Asimilasi muncul sebagai
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strategi pemecahan problemnya. Ketika tanah sudah tidak bisa lagi dijadikan
pegangan untuk mencari uang bentuk perubahan muncul dalam perilaku ekonomi,
misalnya membuka usaha yang bergerak di bidang jasa seperti; kontrakan, ojek
dan sewa kios (Ya’la, 2000), tukang pijat, penjaga makam, pedagang (Mc Carthy,
2003).
Keterpurukan tingkat perekonomian juga membawa dampak lanjutan
bagi perubahan perilaku orang Betawi dalam pelestarian budaya. Shahab (dalam
www.infoanda.com, 22 Juni 2008) menyatakan kini pelaksanaan budaya Betawi
dalam perilaku kesehariannya semakin tenggelam. Mahalnya biaya yang harus
dikeluarkan untuk melaksanakan hidup sesuai tradisi menjadi kendalanya. Orang
Betawi kini enggan nanggap kesenian tanjidor atau ondel-ondel sebagai hiburan
di perhelatan yang mereka adakan. Mereka lebih memilih dangdut-an atau layar
tancep sebagai sajian hiburannya.
Penetrasi produk modern semakin dalam dan budaya asli semakin
dianggap

usang

dan

akhirnya

tersingkirkan.

Artikel

Shahab

(dalam

www.infoanda.com, 22 Juni 2008) menunjukkan bahwa kecenderungan orang
Betawi untuk menjalin kontak menyebabkan mereka semakin meninggalkan ciri
budaya aslinya dan mengikuti budaya dari kelompok dominan.
Budiati (dalam J.M. Nas & Kees Grijns, 2007), Shahab (dalam
www.infoanda.com, 22 Juni 2008) dan Ya’la Ahmad (2000) menyatakan bahwa
kini semakin sulit menemukan rumah berasitektur Betawi. Pada kebanyakan
rumah orang Betawi saat ini lantai tanah sudah berganti lantai keramik, sementara
dinding bambu di sulap tembok. Pagarnya sudah tidak lagi terbuat dari langkan
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berukir setinggi pinggang. Jendela intip untuk melihat tamu atau calon pengantin
bagi anak perempuan kini sudah berganti dengan kaca nako biasa. Terasnya juga
sudah tidak ada lagi yang lebar, padahal teras orang Betawi tempo dulu lebarlebar. Orang Betawi tempo dulu biasanya memiliki banyak anak, mereka juga
berkecenderungan untuk tinggal berdekatan antar saudara, maka itu teras rumah
arsitektur khas Betawi luas karena dipergunakan untuk saling kumpul antar
saudara setiap sore atau ketika ada arisan keluarga.
Dalam hal berpakaian pun sama saja. Kebanyakan anak muda Betawi
sudah meninggalkan pakaian tradisional mereka: kaus putih, celana sontok dan
sarung. Mereka lebih memilih busana stylish. Bahkan peci sebagai simbol
‘nasionalisme’ orang Betawi telah lama tanggal dari kepala.
Penetrasi prodak modern bahkan mampu menembus pintu rumah orang
Betawi yang tinggal di pusat konservasi budaya Betawi seperti Setu Babakan dan
Condet. Anak-anak Betawi saat ini lebih menyukai permainan modern seperti
Playstation ketimbang permainan tradisional Betawi seperti seperti gobak sodor,
galasin, benteng, tokadal, atau bola bekel (Shahab dalam www.infoanda.com, 22
Juni 2008).
Berikutnya gambaran asimilasi dalam tatanan nilai/norma yang
berkorespondensi dengan perubahan perilaku. Saat ini—seiring liberalisasi nilainilai—pria dan wanita leluasa pacaran di luar rumah. Jam delapan malan belum
nongol di rumah. Padahal, dahulu menjelang maghrib para anak muda Betawi
sudah mesti berpakaian rapi untuk kemudian sibuk mengaji di langgar. Pacaran
dahulu dilarang karena bertentangan dengan ajaran agama. Budaya asli Betawi
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mempersulit para kaula mudanya untuk berkontak secara langsung, Untuk
bertemu saja lokasinya harus di rumah perempuan, dan cara mereka
bercengkrama melalui lewat jendela intip. Pun demikian, sampai saat ini tuntutan
agama masih dijadikan pedoman dalam

membentuk sikap untuk menyeleksi

invasi budaya asing layak mereka serap atau tidak. Shahab (2005) menyatakan
bahwa:

“...Betul bahwa modernisasi begitu lahap mencaplok tanah sekaligus
tradisi masyarakat Betawi. Namun, satu-satunya tradisi yang
kelihatannya paling alot untuk ditaklukkan modernisasi, adalah
kehidupan keagamaan masyarakat Betawi yang kental... ”.

Pendapat Shahab diatas dapat menjadi fakta yang memperkuat
pandangan teoritis tentang strategi separasi. Bisa jadi, orang Betawi akan
membentuk strategi ini ketika menyikapi suatu pengaruh akulturasi yang menurut
mereka tidak sejalan dengan ajaran Islam. Shahab dapat menunjukkan fenomena
ini pada orang Betawi Condet yang menyatakan bahwa Betawi adalah Islam. Di
Condet, yang 94 persen penduduknya beragama Islam tak ditemukan tempat
ibadah selain mesjid dan hanya unsur-unsur kebudayaan yang berbau Islam saja
yang dapat diterima masyarakat, diluar Islam tidak bisa (www.infoanda.com, 22
Juni 2008).
Shahab mengakui terjadi pergeseran budaya di masyarakat Betawi akibat
modernisasi tetapi sedikit yang berubah dalam perilaku keagaman orang Betawi.
Tak sedikit orang Betawi yang mengkonsumsi minuman beralkohol, namun dalam
urusan melahap makanan mengandung babi, mereka tidak tergoda. Pendidikan
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agama telah digalakkan sejak dini. Anak-anak Betawi wajib bisa mengaji, bahkan
menjelang waktu Maghrib pada 1960-an jalan terlihat sepi karena orang
berduyung-duyung ke masjid untuk menunaikan shalat Maghrib—satu hal yang
tidak terjadi saat ini.
Integrasi yang paling dominan justru muncul dalam penggunaan Bahasa
Betawi. Di Jakarta penggunaan bahasa ini menjadi tren yang digunakan pula oleh
pendatang. Dari fenomena yang terjadi kosakata dialek Betawi seperti ”loe” dan
”guwe” menjadi bahasa pengganti orang pertama dan ke dua yang lebih
cenderung sering digunakan dalam bahasa sehari-hari.
Marjinalisasi merupakan strategi yang agaknya sulit untuk ditemukan
dalam tinjauan literatur terkait dengan kontak antara orang Betawi dan pendatang.
Bahkan, secara umum tinjauan literatur tidak menampakan strategi ini tidak
tampak dalam aras individual. Hal ini dapat diperkuat dengan fakta-fakta bahwa
orang Betawi masih memiliki jati diri budaya, walau bentuk pelaksanannya telah
termodifikasi sedemikian rupa akibat asimilasi. Selain itu, secara umum literatur
(seperti, Taendifitia, 1998; Prabowo, 2003) menyatakan bahwa orang Betawi
memiliki sikap yang terbuka untuk menjalin kontak dengan pendatang.

E.

Batasan Konseptual
Integrasi antara rumusan masalah dengan tinjauan pustaka tentang

budaya, akulturasi dan orang Betawi yang telah terpaparkan diatas dapat dijadikan
kerangka untuk menentukan batasannya. Secara konseptual penelitian ini akan
dibatasi dengan pengalaman akulturasi budaya orang Betawi pada aras individual.
Disini pengertian budaya dibatasi pada konsep abstrak dalam dimensi psikis yang
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menjadi ciri khas suatu kelompok etnis dan disosialisasikan secara turun temurun
meliputi komponen: ideasional, nilai, dan keyakinan yang termanifestasikan
dalam perilaku. Dampak/konsekuensi pengamalan budaya dalam perilaku akan
membentuk suatu pengalaman unik dalam diri orang Betawi saat beralkulturasi
yang menjadi gambaran kekhasan mereka ketika dilihat oleh kelompok orang
diluar etnisnya, maupun ketika diri memandang in-group. Evaluasi pengalaman
selama beralkulturasi akan ditanggapi dengan strategi sikap yang dipilih orang
Betawi dalam menjawab dua persoalan pokok dalam akulturasi, yakni tentang
keinginan untuk menjalin kontak ketika dihadapkan dengan persoalan pelestarian
jati diri dan ciri budaya. Melibatkan komponen budaya dalam aspek psikologis
orang Betawi akan membuat pertimbangan untuk membentuk strategi sikap
akulturasi. Asimilasi, integrasi, separasi dan marjinalisasi merupakan varietas
cara/strategi yang dibentuk untuk menjawabnya.
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Dibawah ini adalah skema konseptual Pengalaman Akulturasi orang
Betawi dimana pada penelitian ini batasannya dikhususkan pada pengalaman
akulturasi psikologis orang Betawi.
Komponen Psikologis Budaya
Betawi

Kontak

Budaya Dominan

Ideasional, nilai, dan keyakinan

Pengalaman Akulturasi Orang Betawi:
Pemanifestasian komponen psikologis budaya Betawi
dalam bentuk sikap dan perilaku

Evaluasi
Proses evaluasi para individu Betawi atas pengalaman
pemanifestasian komponen psikologis budaya Betawi
saat beralkulturasi

Strategi
Asimilasi:

Strategi
Separasi:

Strategi
Integrasi:

Strategi
Marjinalisasi:

Menjalin
kontak dan
meninggalkan
ciri budaya

Memutus kontak
dan memilih
untuk
mempertahankan
ciri budaya

Menjalin kontak
sekaligus
mempertahankan
ciri budaya

Memutus kontak
sekaligus
meninggalkan ciri
budaya

Gambar 2. Skema Konseptual Pengalaman Akulturasi Psikologis Orang Betawi

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tentang

paradigma penelitian, Moleong (2005) menyatakan kekhasan penelitian kualitatif
sebagai berikut:

Kekhasan penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia
sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Mengingat akulturasi akan melibatkan budaya maka penelitian kualitatif
cocok digunakan untuk merambahnya, karena wujud budaya tidak hanya yang
manifes tetapi juga laten. Dinamika psikologis dari bentuk laten ke manifes dan
kompleksitas faktor eksternal yang membentuknya akan banyak tereduksi jika
penelitian kuantitatif digunakan untuk mengeksplorasi apa yang menjadi fokus
pada penelitian ini. Bogdan dan Taylor (1975) mengatakan bahwa prosedur
penelitian kualitatif akan menghasilkan data yang berasal dari kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dari situ maka
bertindaklah manusia sebagai alat, dimana peneliti sendiri yang menjadi alat
pengumpul data utamanya. Peneliti bersinggunggan langsung dengan para
informan sekaligus menjadi instrumen yang menilai apakah kehadirannya menjadi
faktor penganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian maka penulis pasti
dapat menyadari serta mengambil keputusan untuk mengatasinya. Oleh karena itu,
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penelitian ini menggunakan analisis atas hasil wawancara mendalam dan terbuka
yang dipadukan dengan hasil observasi partisipan serta catatan pengalaman
dilapangan.
Tradisi yang digunakan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini
menggunakan pendekatan etnografi. Tradisi ini dipilih karena mampu
mengakomodasi tujuan penelitian tentang pendeskripsian dan penginterpretasian
tentang budaya, kelompok sosial dan sistemnya. Disini, budaya sebagai konsep
yang luas meliputi atribut pola hidup keseharian atas sosok manusia sehingga
pendekatan ini akan melingkupi penelaahan tentang hal-hal teramati atau pola
yang dipelajari atas perilaku, adat istiadat, dan jalan hidup dari sebuah kelompok
(Harris dalam Creswell, 1998). Maka dari itu, pendekatan ini dirasa komprehensif
untuk mendeskripsikan pengalaman akulturasi suatu kelompok etnis bernama
orang Betawi Condet Balekambang. Dalam upaya pendeskripsian pengalaman
mereka, penulis menyusun serangkaian pertanyaan yang telah terpaparkan dalam
perumusan masalah, dan serangkaian konklusi jawaban tentang pertanyaan
(perumusan masalah) tersebut.
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B.

Batasan Penelitian
Pengalaman akulturasi adalah pegalaman yang dialami individu
akibat kontak dengan budaya lain akibat keikutsertaannya dalam proses
akulturasi

yang

memungkinkan

budaya

dan

kelompok

etniknya

menyesuaikan diri. Dalam perspektif psikologis, pengalaman akulturasi
ditandai dengan kemunculan pembentukan strategi akulturasi, seperti:


Asimilasi, merupakan strategi akulturasi dimana seseorang akan
membentuk sikap untuk menjalin kontak dan kontak tersebut
mengakibatkan mereka meninggalkan ciri budaya.



Integrasi, merupakan strategi akulturasi dimana seseorang akan
membentuk

sikap

untuk

menjalin

kontak

sekaligus

mempertahankan ciri budaya.


Separasi, merupakan strategi akulturasi dimana seseorang akan
membentuk sikap untuk memutus kontak dan memilih untuk
mempertahankan ciri budaya.



Marjinalisasi, merupakan strategi akulturasi dimana seseorang
akan membentuk sikap untuk memutus kontak sekaligus
meninggalkan ciri budaya.
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C.

Metode Pengambilan Data
Peranan peneliti sebagai instrumen penelitian memiliki kedudukan yang

cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana dan pelaksana pengumpulan data.
Maka dari itu, penulis mempersiapkan skenario atau tehnik untuk mengumpulkan
data utama berupa kata-kata dan tindakan para individu yang menjadi informan
penelitian. Tehnik pengumpulan data yang dirancang oleh peneliti adalah tehnik
yang mampu dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan untuk
memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan. Dibawah ini akan dijelaskan tehnik
dan alat-alat apa saja yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data
penelitian.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara sebagai basis pegangan utama dan observasi sebagai fungsi kroscek.
Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara
mendalam (indepth interview). Dengan wawancara secara mendalam, peneliti
dapat mengungkap data dengan mendalam, utuh, dan personal. Dalam hal ini,
peneliti tidak berhak untuk menyeleksi setiap informasi yang diberikan oleh
subjek (Poerwandari, 2005).
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D.

Tehnik Pengumpulan Data
1.

Wawancara
Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data
dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Wawancara adalah percakapan
dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,
yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara

(interviewee)

yang

memberikan

jawaban

atas

pertanyaan itu. Dengan kata lain, melalui wawancara peneliti mampu
mengadakan rekonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi,
perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan;
merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami di
masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang
diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi,
mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain
(Lincoln&Guba, 1985).
Wawancara yang dilakukan menggunakan pendekatan semi
terstruktur dimana peneliti menggunakan panduan wawancara tetapi
tidak terikat pada pertanyaan dalam panduan tersebut. Poerwandari
(2005) mengatakan bahwa dalam proses wawancara ini, peneliti
dilengkapi

dengan

pedoman

wawancara

yang

menggunakan

pertanyaan terbuka, bahkan mungkin tanpa bentuk pertanyaan
eksplisit.
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Pokok-pokok pertanyaan untuk mencari data dirancang secara
induktif sesuai dengan batasan konseptual penelitian. Artinya,
pencarian data terkait dengan pengalaman akulturasi orang Betawi
pada aras individual bersifat grounded, peneliti tidak memulai
pencarian data dengan menggunakan suatu teori atau hipotesis tertentu
lalu membuktikannya, namun pencarian data dilakukan dengan
menggunakan bidang kajian atau topik-topik yang memiliki relevansi
terhadap pengalaman akulturasi orang Betawi pada aras individual.
Mengingat akulturasi merupakan fenomena perubahan yang
melibatkan kontak antar etnis maka panduan wawancara dalam
penelitian ini terdiri dari dua versi, untuk orang Betawi dan dan
pendatang. Akan tetapi, dua versi pedoman wawancara memiliki
batasan konsep yang sama, bedanya terletak pada posisi individu
sebagai subjek dalam kalimat pertanyaan. Fungsi pembedaan ini akan
terkait dengan kredibilitas dalam triangulasi data.
Pedoman wawancara yang bertujuan untuk mengungkap
pengalaman akulturasi orang Betawi dilihat berdasarkan gambaran
melakukan

kontak

sehari-hari,

penggalian

informasi

tentang

kepemilikan budaya dalam konstruk psikologis (nilai, sifat, sikap,
keyakinan), budaya dalam konstruk manifes yang muncul dalam
bentuk perilaku atau kebiasaan, dan konsekuensi dari kontak.
Wawancara pada beberapa informan bisa dilakukan lebih dari
satu kali, sampai data dianggap cukup. Wawancara sistem gelombang
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lanjutan ini tidak dilakukan seformil wawancara perdana. Dalam
wawancara gelombang lanjutan data tergali lewat suasana yang santai,
bisa melalui pertemuan langsung, lewat telepon seluler ataupun
menggunakan fasilitas SMS. Namun, peneliti tetap melakukan
pencatatan dengan sesegera mungkin (yang kemudian dimasukan
kedalam catatan lapangan) mengingat keterbatasan kemampuan
peneliti untuk menyimpan suatu data di dalam memori jangka
pendeknya.
Creswell (1998) menyebut tehnik ini sebagai pola zig-zag,
dimana

peneliti

mencari

informasi

dilapangan,

mencoba

mengidentifikasinya dan jika dirasa kurang mencukupi maka peneliti
akan kembali terjun kelapangan untuk menggali data, kemudian
diidentifikasi kembali, begitu seterusnya sampai menemukan situasi
kejenuhan data atau exhausted.
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Dibawah ini adalah tabel rancangan panduan wawancara yang
digunakan oleh peneliti, baik yang ditujukan untuk informan Betawi
maupun pendatang.
Tabel 2.
Rancangan Panduan Wawancara untuk Informan Betawi
No
1

Konsep yang Digali
Budaya dalam konstruk
psikologis (nilai, sifat, sikap,
keyakinan) yang termanifestasi
dalam bentuk perilaku atau
kebiasaan
 Gambaran karakteristik
kelompok in-group
 Perbedaan karakteristik
antar kelompok etnis

2

Akulturasi psikologis,
meliputi: Gambaran
pengalaman melakukan kontak
sehari-hari dan konsekuensi
dari kontak.
 Klarifikasi kepemilikan
pengalaman berbaur
 Situasi kontak
 Faktor pendukung dan
penghalang pembauran
 Perlakuan yang pernah
diterima
 Perubahan yang terjadi

3

Evaluasi dan strategi akulturasi

Butir Pertanyaan Inti yang Relevan
 Bagaimana cara anda membedakan
antara orang Betawi di daerah ini
dengan pendatang?
 Menurut anda siapakah orang yang
dapat dikategorikan pendatang?
 Sejauh
yang
anda
ketahui,
dapatkah
anda
memberikan
informasi tentang gambaran umum
karakteristik,
latar
belakang
sejarah,
mata
pencaharian
pendatang/orang
Betawi
di
lingkungan anda?
 Apakah anda punya pengalaman
bergaul? Bisa ceritakan bentuk
pengalaman apa yang terjadi
selama ini? Jika tidak pernah
memiliki pengalaman bergaul kirakira apa sebabnya?
 Selama kontak terjadi, fakta dan
perlakuan apa yang pernah anda
terima dari mereka?
 Sejauh yang anda ketahui apakah
pengaruh pendatang bagi budaya
dan kehidupan anda sebagai
masyarakat lokal?
 Bagaimana perasaan anda sebagai
orang Betawi terhadap mereka
(pendatang)?
 Bagaimanakah
cara
anda
memperlakukan mereka?
 Apakah hikmah/ refleksi yang anda
dapatkan selama bergaul dengan
mereka?
 Apakah orang Betawi di lingkungan
ini punya sebutan khusus untuk
masing-masing perasaan emosi yang
muncul? Bisakah anda menjelaskan?
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Tabel 3.
Rancangan Panduan Wawancara untuk Informan Pendatang
No
1

Konsep yang Digali
Budaya dalam konstruk psikologis
(nilai, sifat, sikap, keyakinan)
yang termanifestasi
dalam bentuk perilaku atau
kebiasaan
 Gambaran karakteristik
kelompok in-group
 Perbedaan karakteristik
antar kelompok etnis

Butir Pertanyaan Inti yang Relevan
 Bagaimana cara anda membedakan
antara orang Betawi di daerah ini
dengan pendatang?
 Menurut anda siapakah orang yang
dapat dikategorikan Betawi?
 Sejauh
yang
anda
ketahui,
dapatkah
anda
memberikan
informasi tentang gambaran umum
karakteristik,
latar
belakang
sejarah,
mata
pencaharian
pendatang/orang
Betawi
di
lingkungan anda?
 Apakah anda punya pengalaman
bergaul? Bisa ceritakan bentuk
pengalaman apa yang terjadi
selama ini? Jika tidak pernah
memiliki pengalaman bergaul kirakira apa sebabnya?
 Selama kontak terjadi, fakta dan
perlakuan apa yang pernah anda
terima dari mereka?
 Sejauh yang anda ketahui apakah
pengaruh pendatang bagi budaya
dan kehidupan masyarakat lokal?

2

Akulturasi psikologis, meliputi:
Gambaran pengalaman
melakukan kontak sehari-hari dan
konsekuensi dari kontak.
 Klarifikasi kepemilikan
pengalaman berbaur
 Situasi kontak
 Faktor pendukung dan
penghalang pembauran
 Perlakuan yang pernah
diterima
 Perubahan yang terjadi

3

Evaluasi pembauran dengan orang  Bagaimana perasaan anda sebagai
Betawi
pendatang
terhadap
mereka
(pendatang)?
 Bagaimanakah
cara
anda
memperlakukan mereka?
 Apakah hikmah/ refleksi yang anda
dapatkan selama bergaul dengan
mereka?

45

2.

Observasi
Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan
dan non-partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti berperan
sebagai pengamat yang berpartisipasi dalam situasi tertentu. Artinya,
peneliti ikut terjun dalam aktifitas keseharian maupun situasional dan
mengamati apa yang terjadi di lingkungan tempat tinggal para
informan. Dengan metode ini peneliti dapat mencatat informasi
sesegera mungkin setelah informasi tersebut muncul. Selain itu,
metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengamati dan
mencatat hal-hal penting yang terjadi (Poerwandari, 2005).
Sedangkan pada observasi non-partisipan, peneliti lebih
mengamati tentang situasi lapangan yang kontekstual dengan tujuan
penelitaian.

Keseluruhan

observasi

ini

juga

melibatkan

pendokumentasian untuk mengoleksi data-data yang dianggap penting
juga dilakukan oleh peneliti. Namun tidak sepanjang waktu peneliti
melakukan

pendokumentasian

ini,

tujuannya

adalah

untuk

menghindari timbulnya kesan bahwa peneliti adalah seorang turis yang
berkeliling mencari objek fotografi.
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E.

Sumber Data Penelitian
Sebagai langkah untuk mendapatkan triangulasi data yang membangun

kredibilitas penelitian maka informan yang dilibatkan dalam penelitian ini akan
terbagi menjadi dua kelompok informan. Responden kelompok pertama
merupakan orang Betawi, sedangkan responden ke-dua adalah para pendatang
yang bermukim pada wilayah yang sama dengan orang Betawi. Terlibatnya dua
kelompok etnis yang berbeda akan memperkaya informasi data yang akurat,
karena penggalian data tentang penggalaman akulturasi orang Betawi dapat saling
di kroscek dari dua sudut pandang yang berbeda.
Penelitian dengan pendekatan tradisi etnografi ini akan mengambil
sampel secara purposive. Individu yang dirangkul sebagai wakil orang Betawi
adalah orang Betawi Condet Balekambang. Kelompok ini tidak termasuk subkultur, “Betawi Condet Balekambang” hanyalah sebutan bagi etnis Betawi yang
wilayah domisilinya berada di daerah Condet Balekambang, sesuai dengan
wilayah tempat tinggalnya mereka termasuk orang Betawi Pinggir. Sementara itu,
kelompok ke dua yang dilibatkan dalam penelitian ini merupakan para pendatang
pada wilayah yang sama.

F.

Lokasi Penelitian
Peneliti memilih salah satu kantong komunitas yaitu komunitas orang-

orang Betawi yang berdomisili di wilayah Balai rakyat, RT 05/ RW 05, Condet,
kelurahan Balekambang, kecamatan Kramat Jati, Kodya Jakarta Timur. Beberapa
alasan mengapa lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian adalah sebagai berikut.
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Pertama, dilokasi tersebut banyak penduduk yang secara langsung telah memiliki
pengalaman dan terus melakukan akulturasi secara proaktif. Melalui individuindividu itulah dapat diperoleh informasi tentang persinggungan dan eksplorasi
secara langsung dari para individu yang menurut Creswell (1998) merupakan
para expert. Karena individu tersebut adalah para individu yang benar-benar telah
mengalami langsung akulturasi sehingga melalui pengalaman yang mereka
dapatkan sepanjang proses itu mereka akan menjadi ahli untuk memaparkan
pengalaman hidup mereka yang terkait dengan proses tersebut. Budiati (dalam
J.M. Nas & Kees Grijns, 2007) melalui karya tulisnya menyatakan temuannya
bahwa Condet yang notabene tersohor sebagai kantong komunitas orang Betawi
sampai-sampai wilayah ini dijadikan cagar budaya Betawi oleh Gubernur Ali
Sadikin ternyata tidak mampu menahan gempuran modernisasi karena mereka
kesulitan untuk menjalani hidup dengan menggunakan tradisi budaya Betawi saja.
Secara eksplisit temuan tersebut menunjukkan bahwa Condet merupakan ladang
pertempuran antara budaya Betawi dan modernisasi, dimana akulturasi telah jelas
terjadi di tempat tersebut. Bukti empirik tersebut

mendorong peneliti untuk

memilih Condet sebagai tempat pelaksanaan penelitian.
Alasan kedua adalah fenomena masyarakat Betawi sebagai komunitas
minor di daerah asal mereka sendiri. Wilayah ini layak disebut sebagai miniatur
kehidupan umum orang Betawi di Jakarta. Khususnya bagi orang Betawi yang
masih memilih tetap tinggal di daerah asalnya dimana orang Betawi di wilayah ini
merupakan komunitas minor. Pendapat peneliti tentang massive-nya derajat
tingkat akulturasi di wilayah ini terbukti dari temuan dilapangan melalui
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observasi. Temuan tersebut diantaranya yaitu bentuk-bentuk arsitektur rumah
yang sudah tidak lagi bergaya adat Betawi, pelaksanaan perayaan pernikahan
yang terkesan modern, menggunakan catering dan penggunaan musik dangdut
yang dikumandangkan melalui peralatan modern. Sedangkan, wilayah komunitas
orang Betawi yang ada di Gang Pucung yang letaknya tidaklah berjauhan dari
wilayah RT/RW 05 tidak dipilih sebagai lokasi penelitian. Karena gambaran
miniatur kehidupan orang Betawi di Jakarta tidak terlalu nampak setting yang ada
di Gang Pucung. Disana populasi orang Betawi menjadi kelompok mayoritas, dan
bentuk-bentuk simbol ataupun artefak budaya Betawi masih dapat ditemui.

G.

Kriteria Informan
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan purposive

sampling. Kriteria informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah: (1) pria
dan Wanita dengan rentang usia yang berada pada zona perkembangan masa
dewasa; (2) memiliki pengalaman pembauran antar etnis minimal satu tahun.
Peneliti membidik informan yang masuk dalam zona perkembangan
dewasa (meliputi tahap perkembangan dewasa awal sampai dewasa tengah).
Tujuan pemilihan para informan yang berada dalam zona perkembangan masa
dewasa semata-mata dilakukan untuk mencari para expert dalam pengalaman
menjalani akulturasi. Dirunut dari terbentuknya Condet sebagai cagar budaya
Betawi yaitu tahun 1974, maka diprediksikan bahwa orang-orang yang mengalami
transformasi status Condet sebagai cagar Budaya Betawi, sampai terlepasnya
status itu (yang kemudian cagar Budaya Betawi dipindahkan ke daerah Setu
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Babakan, Kampung Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan) saat ini adalah orangorang yang telah masuk kedalam kriteria tahap perkembangan masa dewasa.

Alasan kedua adalah kepemilikan pengalaman pembauran antar etnis yaitu
selama satu tahun. Asumsinya dalam fase kontak akulturasi individu akan
berdinamika dan dalam dinamika tersebut dapat muncul beragam dinamika
mental yang akan berdampak pada terjadinya akulturasi serta strategi/cara mereka
berakulturasi sebagai sebuah proses yang berkesinambungan. Alasan terakhir
yaitu komunikatif diutamakan dengan tujuan agar tercipta suatu kenyamanan
dalam proses dialektik penggalian data. Informan yang komunikatif diharapkan
dapat membagikan pengalaman serta opini subjektifnya dengan lancar pada
peneliti.
Tingkat ekonomi dan pendidikan tidak menjadi pertimbangan utama
dalam pemilihan kriteria informan yang di rancang oleh peneliti. Hal ini terkait
dengan tujuan peneliti untuk mengetahui pengalaman akulturasi yang terjadi pada
Orang Betawi Condet Balekambang. Tingkat ekonomi dan pendidikan sebenarnya
merupakan segmentasi penajaman pemilihan informan yang baik karena dapat
membantu peneliti untuk memberi batasan penelitian dalam merangkul informan
sehingga pelaksanaan dan hasil kesimpulan pengolahan data penelitian dapat lebih
tajam dan terarah. Akan tetapi peneliti berasumsi bahwa akulturasi tetaplah terjadi
menembus batas apapun selama seorang manusia melakukan kontak dan memiliki
sikap yang searah dengan derajat keinginan mereka untuk mengadaptasi budaya
out-group, untuk membentuk suatu sikap tersebut tidaklah memerlukan suatu
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pencapaian tingkat ekonomi atau tingkat pendidikan tertentu karena sikap akan
terbentuk dengan sendirinya lewat suatu pemahaman dan perasaan yang
dievaluasi secara subjektif oleh seorang individu sehingga muncul sebuah
kecenderungan untuk berperilaku. Maka dari itu usaha yang dilakukan oleh
peneliti

untuk

mempertahankan

arah

penelitian,

terutama

untuk

tetap

mempertahankan setting natural adalah tidak membatasi tingat ekonomi dan
tingkat pendidikan tetapi lebih pada batasan tahap perkembangan dan intensi
pengalaman berbaur.
Dengan mengesampingkan tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan
peneliti merasa lebih bisa mendapatkan sampel yang natural dan representatif
dapat mencangkup semua kalangan dalam stratifikasi sosial yang tidak terbatasi
oleh tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan. Selain itu penggunaan tingkat
pendidikan sebagai batasan kriteria informan tidak dipilih karena rata-rata orang
Betawi tidaklah memiliki derajar variasi tingkat pendidikan yang luas.

H.

Tehnik Analisis dan Interpretasi Data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan
dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (dalam
Moleong, 1988). Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang
terdiri dari berbagai sumber, kemudian langkah selanjutnya adalah menyusunnya
dalam

satuan-satuan.

Satuan-satuan

tersebut

kemudian

dikode

dan

dikategorisasikan, dan yang terakhir penafsiran data. Bagian ini akan memaparkan
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langkah-langkah yang diambil peneliti untuk menganalisis data verbatim hasil
wawancara, observasi dan analisis dokumen.
1.

Organisasi Data
Dalam proses penelitian organisasi data merupakan tahap awal
dalam kegiatan mengolah dan menganalisis data. Organisasi data
dilakukan agar peneliti dapat memperoleh kualitas data yang baik,
dapat mendokumentasikan analisis yang dilakukan serta dapat
menyimpan data dan analisis yang berkaitan dalam penyelesaian
penelitian ini. Melalui Tahap ini, peneliti mengumpulkan dan
menyusun secara cermat berbagai data yang diperoleh dilapangan yang
berupa transkrip wawancara dan catatan lapangan.
Poerwandari (1998) menjelaskan organisasi data dilakukan
agar peneliti dapat memperoleh kualitas data yang baik, dapat
mendokumentasikan analisis yang dilakukan serta dapat menyimpan
data dan analisis yang berkaitan dalam penyelesaian penelitian dan
mereduksi data yang dirasa tidak relevan guna kemudahan dalam
mencari data.
Secara operasional, prosedur pengorganisasian data dapat
dilakukan dengan tahapan: (1) mencatat hasil wawancara kedalam
bentuk verbatim; (2) mengumpulkan dokumen umum mengenai
catatan lapangan dan hasil refleksi kedalam bentuk transkrip.
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2.

Koding dan Kategorisasi
Pada tahap ini, peneliti sudah melakukan klarifikasi data
melalui pengkodean sehingga pada akhirnya data-data lapangan akan
dapat

dipisahkan

berdasarkan

kategori

tersendiri.

Menurut

Poerwandari (1998) agar lebih efektif, koding dapat dilakukan dengan
cara:
a.

Menyusun transkripsi verbatim atau catatan, sehingga ada kolom
kosong yang besar disebelah kanan dan kiri transkrip.

b.

Melakukan penomoran secara urut dan kontinyu pada transkrip
verbatim

c.

Memberikan nama untuk masing-masing berkas dengan kode
tertentu.
Peneliti menemukan banyak tema dalam proses pengkodingan

ini. Peneliti kemudian membuat tema yang lebih umum sesuai dengan
tujuan penelitian. Keseluruhan proses koding dan kategorisasi dengan
merangkum dan memilih tema-tema pokok yang fokus pada tujuan
penelitian yang disusun secara sistematis agar mudah dianalisa.
3.

Penafsiran Data
Setelah melakukan proses organisasi, koding dan kategorisasi,
peneliti kembali membaca hasilnya berulang-ulang untuk semakin
mempertajam pemahaman terhadap hasil penelitian sementara
tersebut. Kemudian peneliti melakukan interpretasi data atau yang
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distilahkan Moleong (1988) sebagai penafsiran data yang bertujuan
untuk mendeskripsikan. Singkatnya, agar data bisa berbicara.

I.

Langkah untuk Membentuk Kredibilitas Penelitian
Kredibilitas penelitian dalam penelitian ini dicapai melalui cara: (1)

validitas komunikatif, (2) validias argumentatif, (3) validitas ekologis, (4)
triangulasi (Poerwandari, 2005).
Validasi komunikatif dilakukan melalui dikonfirmasikannya kembali
data dan analisisnya kepada subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti
mengkonfirmasikan verbatim dari hasil wawancara kepada subjek penelitian pada
kesepatan wawancara gelombang lanjutan.
Validitas

argumentatif

tercapai

dimana

presentasi

temuan

dan

kesimpulan diikuti penjelasan rasional dan dapat dibuktikan dengan melihat
kembali data mentah yang telah diperoleh. Validitas ekologis dicapai karena
penelitian dilakukan pada kondisi alamiah dari subjek yang diteliti sehingga
memunculkan kondisi sesungguhnya dan kehidupan sehari-hari menjadi konteks
yang penting dalam penelitian ini.
Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi data
yaitu mengambil sumber-sumber data yang berbeda sebagai data pendamping,
triangulasi significant others yaitu diikut sertakannya informan yang memiliki
pengetahuan tentang pengalaman akulturasi para Informan kunci dan triangulasi
metode yaitu dipakainya dua metode yang berbeda untuk meneliti hal yang sama,
yakni wawancara dan observasi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.

HASIL PENELITIAN
Penuturan kembali pengalaman pembauran antar etnis dari 6 informan

(Kelompok orang Betawi dan Kelompok Pendatang) yang terlibat dalam
penelitian ini telah menghasilkan serangakaian tema yang merefleksikan tujuan
penelitian, yaitu pengalaman akulturasi psikologis orang Betawi Condet
Balekambang terkait dengan cara mereka menggunakan empat alternatif strategi
akulturasi. Sesuai dengan batasan penelitian yang telah ditentukan, tema-tema
yang identik dan saling menguatkan kemudian diikat kedalam tiga kategori besar.
Pertama, nilai dominan orang Betawi Condet Balekambang. Kedua, persepsi ingroup dan out-group, dari sudut pandang masing-masing kelompok etnis, yaitu
orang Betawi dan pendatang. Ketiga, strategi akulturasi.
Hasil temuan tentang nilai menjadi jawaban atas perumusan masalah
tentang gambaran umum budaya orang Betawi dari perspektif psikologis.
Kategori pertama tentang nilai tercipta dari batasan yang telah ditentukan dalam
penelitian

ini

tentang

komponen

budaya

dalam

konstruk

psikologis.

Menggunakan definisi nilai dari Lonner & Malpass (1994) ragam respon tematik
yang memiliki kepekaan dengan batasan penelitian tetang budaya dalam konstruk
psikologis dapat ternaungi.
Kategori tentang nilai berisikan tema-tema yang terkait dengan
komponen psikologis tentang ideasional, keyakinan, sikap untuk meraih
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keyakinan, media sosialisasinya dan apa yang disosialisasikan secara turun
temurun. Kategori ini terbagi menjadi empat sub-kategori, yakni: (1) keyakinan
umum tentang cara bertingkah laku yang diinginkan dan tidak diinginkan; (2)
tujuan atau keadaaan akhir yang diinginkan atau tidak diinginkan. Selain itu,
dalam sub-tema ini turut memaparkan kategori tema tentang dasar keyakinan yang
mempengaruhi kemunculan eksistensi yang diinginkan dan cara untuk meraihnya;
(3) dampak perasaan dari inkompetensi tuntutan cara bertingkah laku; (4) media
sosialisasi nilai dominan orang Betawi.
Pada bagian ini, hasil temuan mengenai nilai tersaji dalam konstruk
sosiopsikologis, yakni suatu kesamaan pada sekelompok orang dalam fenomena
psikologis (Matsumoto, 2008). Artinya, pemaparan tentang nilai dan substansinya
merupakan temuan dari fenomen psikologis yang kemunculannya berlaku umum
(tatanan konstruk sosial-makro) atau seperangkat fenomen psikologis yang
memiliki kesamaan ciri dalam tiap informan Betawi. Upaya tersebut bertujuan
agar peneliti dapat memberikan deskripsi tentang wujud nilai sebagai disposisi
stabil dan menonjol/khas pembentuk sikap dan perilaku sekaligus sebagai atribut
budaya milik para informan Betawi yang merupakan orang Betawi Condet
Balekambang.
Kategori kepemilikan nilai akan ditindaklanjuti lewat kategori ke-dua
tentang persepsi persepsi in-group dan out-group, dari sudut pandang masingmasing kelompok etnis. Tema ini menjadi jawaban atas pengalaman akulturasi
psikologis yang dialami oleh orang Betawi. Sejalan dengan perspektif psikologis
yang digunakan oleh peneliti, pengalaman orang Betawi merealisasikan
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kepemilikan melakukan kontak antar etnis dan hidup ditengah perubahan budaya
menjadi informasi yang membentuk kesan atas gambaran hidup yang digunakan
untuk membentuk persepsi atas diri dan orang lain diluar kelompok etnisnya.
Penyajian persepsi in-group dan out-group dalam hasil penelitian ini akan dibatasi
oleh respon para informan yang memiliki kepekaan atas derajat evaluasi tentang
gambaran eksistensi kehidupan. Disini evaluasi terjadi atas proses membandingbandingkan gambaran kehidupan dan ciri khas pada masing-masing in-group dan
out-group ketika proses akulturasi terjadi.
Penyajian hasil penelitian tentang pengalaman akulturasi psikologis
orang Betawi akan ditutup dengan strategi akulturasi yang mereka kembangkan.
Strategi ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi pengalaman selama
mereka terlibat dalam proses akulturasi. Berhadapan dengan konsekuensi yang
timbul akibat akulturasi, kepemilikan nilai serta pemahaman tentang diri maupun
pendatang menjadi dasar pertimbangan orang Betawi untuk membentuk sikap
dalam memilih strategi mana yang paling adaptif.
Sesuai dengan batasan penelitian yang telah dirancang, pengkategorian
respon tematik terkait dengan strategi adaptif yang dipilih oleh orang Betawi
menggunakan empat alternatif konseptual strategi akulturasi yang juga
dikemukakan oleh Berry (1980). Asimilasi, separasi, integrasi dan marginalisasi
merupakan varietasnya.
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1.

Nilai Dominan Orang Betawi Condet Balekambang
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat nilai
dominan dalam budaya orang Betawi Condet Balekambang.
Keselamatan, kerukunan, gengsi serta kepraktisan muncul sebagai nilai
yang paling menonjol dalam budaya mereka.
Hasil temuan turut menunjukkan bahwa Islam sebagai agama
mayoritas yang mereka peluk memberi pengaruh besar pada isi
keyakinan religius orang Betawi, misalnya: monotheism (percaya
hanya Allah SWT sebagai Tuhan tunggal), dunia-akhirat sebagai fase
kehidupan, kuasa Allah SWT atas hidup manusia, pahala dan dosa
sebagai ganjaran/konsekuensi perbuatan manusia, surga-neraka, serta
Al-Qur’an sebagai petunjuk dalam menjalani hidup. Akibatnya, ciri
spesifik bercorak ke-Islaman akan menjadi informasi menonjol yang
muncul dalam sajian tiap sub-kategorinya.
Penyajian hasil penelitian tentang empat nilai dominan akan
diawali dengan tabel ringkasan. Tabel tersebut akan memuat substansi
pokok yang akan dijabarkan pada bagian ini dalam tiap-tiap nilai
berupa: eksistensi yang diinginkan, cara meraih eksistensi yang
diinginkan, keyakinan yang mempengaruhi kemunculan eksistensi
yang diinginkan, dampak perasaan ketika diri kompeten/inkompeten
dalam melaksanakan tuntutan nilai, dan media sosialisasinya.

58

a.

Nilai Keselamatan
Tabel 4.
Substansi Nilai Keselamatan

Eksistensi
yang
diinginkan
Mendapat
kasih sayang
dari Allah
SWT di dunia
dan akhirat
serta
terhindar dari
kemurkaan
Allah

Cara meraih
a. Menjauhkan
diri dari dosa
lewat
pengamalan
akidah secara
lurus tanpa
toleransi dan
memperdalam
ilmu agama.
Misal: Tidak
berbuat
maksiat (judi,
zinah dan
mabuk), tidak
menyakiti
orang lain,
tidak melawan
orang tua,
tidak mencari
untung dengan
riba
b. Berserah hanya
kepada Allah
SWT
c. Menghapus
dosa dengan
jalan agama
misal: fidyah,
minta maaf
ketika salah,
menunjuk ahli
waris untuk
membayar
tanggungan
bersifat
materiil,
memanfaatkan
momen
penghapusan
dosa seperti
Nisfu syaban,
idul fitri dan
idul adha

Keyakinan
yang
mempengaruhi
Kehidupan terus
berlanjut sampai
akhirat. Di atas
manusia ada
Allah SWT yang
maha kuasa.
Semua perilaku
manusia akan
diketahui oleh
Allah dan harus
dipertanggungja
wabkan
dihadapan-Nya.

Dampak
perasaan

Media
Sosialisasi

a. Jika diri
kompeten:
merasa
aman,
terlindungi
dan merasa
lebih mudah
menjalanka
n hidup

Orang tua,
pranata
pendidikan
(madrasah,
pesantren),
aktivitas
keagamaan
(pengajian),
dan Main
Pukul (Silat
Betawi)

b. Jika diri
inkompeten
: merasa
ketakutan,
bersalah,
was-was,
malu
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1)

Eksistensi yang Diinginkan dalam Nilai Keselamatan
Orang Betawi ingin mendapat kasih sayang dari Allah
SWT di dunia dan akhirat. Pada kehidupan dunia orang Betawi
berharap bisa mendapatkan rahmat (anugrah) dari Allah SWT
berupa kemudahan rezeki, kesehatan dan perlindungan. Mereka
tidak ingin jato, hidupnya sengsara. Keadaan yang dianggap
menyengsarakan antara lain: kemelaratan, sakit, musibah, dan
bencana alam. Lebih jauh dari itu, orang Betawi ingin masuk
surga dan tidak ingin masuk neraka ketika hidup memasuki jagad
akhirat. Masuk surga menjadi keinginan tertinggi pada nilai
keselamatan. Pasalnya, surga diyakini sebagai tempat dimana
mereka bisa merasakan keabadian limpahan kasih sayang Allah
SWT.

2)

Cara

Meraih

Keselamatan

dan

Keyakinan

yang

Mempengaruhinya
Yang paling utama dilakukan agar hidup dunia-akhirat
bisa selamat adalah mengejar pahala dan menjauhkan diri dari
dosa lewat pengamalan akidah (tatacara pelaksanaan perintah AlQuran) secara lurus tanpa toleransi. Berikut ini adalah spesifikasi
perilaku yang dilarang untuk dilakukan demi usaha mengejar
pahala: melukai dan merugikan orang lain, mabuk, judi, zinah
(Hubungan suami-istri yang tidak sah secara hukum dan agama),
mencuri, melawan orang tua, tidak sembahyang-mengaji dan
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mengambil keuntungan yang sifatnya riba (Keuntungan yang
sifatnya tidak murni, misalnya investasi dengan sistem bunga).
Maka dari itu, penting artinya bagi orang Betawi untuk
memperdalam ilmu agama.
Cara yang ke dua adalah berserah diri pada kuasa Allah.
Orang Betawi yakin bahwa Allah SWT memiliki kuasa penuh
atas hidup manusia. Mereka yakin bahwa Allah maha
mengetahui dan telah mengatur segala hal yang terkait dengan
hidup-mati manusia, termasuk musibah dan keselamatan. Segala
perilaku yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan
pada Sang Pencipta. Agar keselamatan bisa diraih maka manusia
wajib beriman kepada-Nya. Melakukan apa yang diperintahkan
oleh Allah SWT sesuai dengan petunjuk yang tertera dalam AlQuran kemudian barulah berserah diri kepada-Nya atas segala
hal terjadi dalam hidup

merupakan salah satu bentuk dari

keimanan itu.
Cara

terakhir

adalah

dengan

menghapus

dosa.

Upayanya bisa dilaksanakan mandiri lewat momen yang
memfasilitasi penghapusan dosa, baik dengan jalan pelaksanaan
ritual-tradisi maupun jalan yang dianjurkan agama. Upaya yang
pertama dapat dilakukan lewat perayaan Nisfu Sya’ban. Nisfu
bagi orang Betawi adalah mencuci dosa. Jatuh pada bulan
Sya’ban, maka tradisi ini memiliki nama Nisfu Sya’ban, yang
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diperingati setiap tanggal 15 bulan Sya’ban. Pada hari itu kaum
muslim bersama-sama di masjid membaca Yassin sebanyak 3
kali dan berharap akan pengampunan dosa. Upaya yang kedua
bisa diwujudkan dengan cara meminta maaf jika merasa bersalah,
Idul Fitri, Idul Adha dan kesempatan untuk membayar fidyah
(Pemberian sedekah pada fakir miskin untuk membayar utang
sholat dan puasa).
Penghapusan dosa juga dapat ditempuh melalui sosok
orang lain. Namun pelaksanaan tuntutan ini hanya berlaku ketika
diri sudah meninggal. Bagi anak, tuntutan untuk menebus dosa
orang tua merupakan kewajiban sekaligus bentuk bakti. Ada dua
cara untuk menebus dosa orang tua agar mereka mendapat
tempat di surga. Pertama melalui pembacaan doa lewat pengajian
dan yang kedua menjadi ahli waris.
3)

Dampak perasaan
Aman, terlindungi, dan lebih mudah untuk menjalani
hidup merupakan dampak perasaan yang muncul ketika diri
merasa kompeten melaksanakan tuntutan cara peraihan nilai
kerukunan. Sebaliknya, diri akan merasa ketakutan, was-was dan
malu jika menganggap perilakunya bertentangan dengan tuntutan
cara peraihan nilai ini.
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4)

Media Sosialisasi
Orang tua, pranata pendidikan (madrasah, pesantren),
aktivitas keagamaan (pengajian), dan Main Pukul (Silat Betawi).
Orang tua menanamkan pentingnya memperdalam ilmu agama.
Apa yang menjadi perintah orang tua harus dilaksanakan, tidak
boleh dilanggar. Anak Betawi tidak boleh mengeluarkan kata
malas ketika orang tua memerintahkan mereka sembahyang dan
mengaji. Larangan untuk tidak berpacaran pun mereka lakoni
karena mereka tahu itu termasuk zinah.
Bagi orang Betawi pranata pendidikan berbasis agama
seperti pengajian, madrasah dan pesantren serta kesenian Main
Pukul merupakan media pentransfer ilmu akidah. Orang Betawi
menyatakan bahwa lewat pranata dan kesenian tersebut mereka
dapat memperkaya pengetahuan tentang ilmu dunia dan ilmu
akhirat. disini orang Betawi meyakini bahwa ketika berbuat baik
tidaklah perlu mengharapkan pamrih atau mengharapkan bahwa
niscaya seseorang akan berbalas berbuat kebaikan, mereka cukup
berpegang pada keyakinan bahwa Allah sudah memberikan
ganjaran tersendiri bagi orang yang berbuat kebaikan dan
ganjaran itu dapat dipetik di akhirat.
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b.

Nilai Kerukunan
Tabel 5.
Substansi Nilai Kerukunan

Eksistensi
yang
diinginkan
Tidak
menginginkan
hidup
yang
saling konflik
dan
berkompetis.
Menginginkan
suasana hidup
yang
saling
peduli, penuh
kebersamaan
dan membawa
kemajuan

Cara meraih
Berbuat kebaikan
pada orang lain
dengan falsafah:
 Merunduk
bagaikan
salak & diam
itu
emas:
tidak
menyakiti
perasaan
orang
lain
dengan sikap
sombong,
berbicara dan
bertingkah
seenaknya


Seiring jalan
bersama/tumb
uh
seperti
pohon salak:
memelihara
sikap tolong
menolong,
saling peduli,
toleransi dan
saling
menghargai
agar mampu
meraih
kemajuan
bersama bagi
masyarakat



Jangan
kematian
obor:
menekankan
tuntutan
untuk
menjaga tali
silaturahmi

Keyakinan yang
mempengaruhi

Dampak
perasaan

Media
Sosialisasi

 Setiap manusia
tidak ada yang
ingin
disakiti.
Jika menyakiti
perasaan
seseorang maka
orang itu akan
berbalas
menyakiti
perasaan pada
diri. Menyakiti
orang lain akan
memunculkan
dosa yang dapat
menimbulkan
kendala dalam
hidup
 Berkonflik
dengan
orang
lain
hanya
menambah
kerepotan
 Kebersamaan
dan
kerukuan
dapat
menciptakan
sebuah
kemajuan bagi
sebuah wilayah
 Tuhan
telah
mengatur rezeki
bagi
diriya,
begitu
pula
keberhasilan
seseorang semua
merupakan
kuasa
tuhan
sehingga sesama
manusia
hendaknya tidak
saling bersaing

a. Jika diri
kompeten:
merasa
bangga

Orang tua,
pranata
pendidikan
(madrasah,
pesantren),
aktivitas
keagamaan
(pengajian),
dan
Main
Pukul (Silat
Betawi)

b. Jika diri
inkompeten
: merasa
malu dan
tidak pantas
menjadi
orang
Betawi
Condet
Balekamba
ng
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1)

Eksistensi yang Diinginkan dalam Nilai Kerukunan
Orang

Betawi

Condet

Balekambang

memiliki

pandangan ideal tentang keadaan suatu proses pembauran antar
individu dalam tiap-tiap latar sosialnya. Dalam latar kehidupan
rumah tangga, orang Betawi ingin seperti buaya. Layaknya
buaya, suami dan istri harus bisa saling setia supaya suasana
rumah tangga menjadi minim konflik, tetap adem laksana air
sebagai habitat tempat tinggal buaya. Simbolisasinya bisa
ditemukan dalam bentuk roti buaya, sebuah simbol kesetiaan
yang wajib dihadirkan pada pernikahan orang Betawi. Kemudian,
dalam latar sibling relationship sesama saudara harus saling
menyayangi,

jangan

sampai

cakar-cakaran,

apalagi

jika

sebabnya hanya karena iri dan saling berebut harta orang tua. Pun
pada latar yang lebih luas, antar tetangga jangan sampai saingsaingan, hanya memuaskan ego pribadi untuk mengungguli satu
sama lain dan pada akhirnya akan saling bertikai.
Ragam

pandangan

ideal

tersebut

menyebabkan

kerukunan menjadi penting untuk diwujudkan. Orang Betawi
yakin bahwa manusia pada dasarnya sama, tidak ada yang ingin
disakiti, pun demikian adanya dengan orang Betawi. Mereka
tidak ingin dirugikan dan dilukai perasaannya oleh orang lain.
Hidup yang damai, harmonis, tentram dan penuh kebersamaan
menjadi keadaan yang amat mereka inginkan. Sebaliknya,
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mereka amat tidak menginginkan keadaan hidup yang gontokgontokan, penuh konflik dan kompetisi.
2)

Cara

Meraih

Kerukunan

dan

Keyakinan

yang

Mempengaruhinya
Agar kerukunan dapat terwujud maka individu Betawi
dituntut mengontrol diri. Caranya dengan membentuk niatan
untuk senantiasa berbuat kebaikan, tujuan utamanya adalah agar
tidak membuat perasaan orang lain menjadi terluka dan berbalik
melukai perasaan mereka. Disini, orang Betawi yakin bahwa
setiap perlakuan yang mereka terima dari orang lain merupakan
produk respon searah dari perlakuan yang mereka berikan. Jika
perlakuan baik diberikan maka orang lain pun akan membalas
dengan perlakuan yang baik pula. Sebaliknya, jika menyakiti
perasaan orang lain maka orang lain akan memperlakukan diri
dengan cara yang serupa.
Tuntutan untuk mengontrol diri agar tidak membuat
orang lain menjadi terluka atau merasa dirugikan muncul dalam
sikap-sikap konkrit seperti: menghormati orang lain, menjunjung
tinggi tata krama, tidak sombong (rendah hati), menghargai
perasaan orang lain, menjunjung tinggi toleransi antar sesama
manusia, mau bergaul tanpa mendiskriminasikan latar belakang
SARA, memperlakukan orang lain dengan ramah serta tidak
mengambil hak orang lain. Selain bertujuan untuk tidak membuat
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perasaan orang lain terluka, berbuat kebaikan juga muncul dalam
bentuk sikap yang lain, yaitu tolong-menolong. Sikap ini
bertujuan untuk menumbuhkan tali persaudaraan (silaturahmi)
yang dapat menciptakan kebersamaan.
Aktivitas budaya khas orang Betawi Condet tempo dulu
sebagai petani salak turut menjadi media refleksi pembentuk
falsafah hidup yang sarat dengan tuntutan tata cara berperlaku
dalam

nilai

kerukunan.

Falsafah-falsafahnya

antara

lain:

“merunduk seperti orang mencari salak” dan “tumbuh seperti
pohon salak”. Kedua falsafah ini menunjukkan bahwa rendah
hati (tidak sombong) dan menghormati orang lain merupakan
sikap yang paling utama bagi orang Betawi.
Bagi orang Betawi, menonjolkan atau menyombongkan
diri tidak baik untuk dilakukan karena turut mengakibatkan
hadirnya sebuah kendala atau kegagalan. Konsekuensi dari
tuntutan sikap ini kemudian diasosiasikan dengan peluang untuk
tersangkut duri jika seseorang tidak merunduk ketika memetik
salak. Falsafah ini juga selalu mengingatkan setiap Orang Betawi
Condet untuk tidak takabur (lupa akan eksistensialisme diri) dan
selalu sadar bahwa diatas manusia ada Allah SWT.
“Tumbuh seperti pohon salak” juga memuat tuntutan
untuk menciptakan kebersamaan. Sebutan lain bagi falsafah ini
dikenal dengan “seiring jalan maju bersama”. Melalui falsafah
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ini individu Betawi juga dituntut untuk memiliki kesediaan
membantu meringankan beban orang lain tanpa mendiskreditkan
asal-usulnya.
Falsafah lain yang bertujuan untuk mengontrol diri agar
tidak melukai perasaan seseorang adalah “diam itu emas”.
Falsafah ini bertujuan agar orang Betawi memiliki sikap untuk
berusaha

tidak

menyakiti

orang

lain

lewat

ucapan.

Konsekuensinya, setiap tutur kata yang akan terlontar harus
dipikirkan terlebih dahulu supaya tidak menyinggung perasaan
orang lain. Dalam perilaku, kemunculan falsafah ini terobservasi
lewat kebiasaan orang Betawi mengucapkan “maaf-maaf” atau
“maaf-maaf nih ya” yang muncul sebagai penekanan bahwa
respon opini yang mereka munculkan memang benar-benar tidak
bertujuan membanggakan gambaran tentang diri ataupun
merendahkan orang lain.
Tuntutan menjaga kerukunan juga muncul dalam
bentuk

falsafah “jangan kematian obor”. Falsafah ini

mengartikan bahwa tali silaturahmi yang terjalin antar sesama
manusia (saudara maupun orang lain) harus dijaga kelestariannya
jangan sampai terputus. Cara yang lazim digunakan untuk
menjaga agar tidak “kematian obor” adalah bertamu. Bagi orang
Betawi, esensi kegiatan bertamu bukanlah sekedar aktivitas
bertandang semata tetapi juga sebagai media silaturahmi. Maka
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dari itu, orang Betawi akan menghormati siapa saja orang yang
memiliki

itikad

baik

untuk

menjalin

sebuah

hubungan

silaturahmi dengan dirinya. Begitu pula sebaliknya, kehadiran
orang Betawi ke rumah seseorang hakekatnya merupakan bentuk
penghormatan seorang Betawi kepada sang pemilik rumah.
Sebagai sarana silaturahmi, aktivitas bertamu bisa dilakukan
disela-sela rutinitas harian. Selain itu, mengunjungi kerabat dan
tetangga dalam rangka beramah tamah, silaturahmi dan saling
memaafkan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan saat hari
besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha.
3)

Dampak Perasaan
Orang Betawi akan merasa bangga jika mampu
merealisasikan tuntutan nilai kerukunan dalam relasi sosialnya
dengan orang lain. Sebaliknya diri akan merasa malu, merasa
bersalah dan tidak pantas menjadi orang Betawi Condet
Balekambang ketika diri melakukan perbuatan yang merugikan
serta menyakiti perasaan orang lain.

4)

Media Sosialisasi
Orang tua, pranata pendidikan (madrasah, pesantren),
aktivitas keagamaan (pengajian), dan Main Pukul (Silat Betawi)
menjadi media yang berperan dalam sosialisasi nilai kerukunan.
Orang tua menekankan pada anak-anaknya untuk senantiasa
berbuat kebaikan pada orang lain, dengan cara: berbaur tanpa
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membedakan latar belakang SARA dan tidak menyakiti perasaan
orang lain. Sementara itu, pranata pendidikan berbasis agama
mengajarkan untuk berbuat kebaikan pada orang lain tanpa
mengharap pamrih. Terakhir, Main Pukul menekankan bahwa
diri harus menjadi pribadi yang baik. Main Pukul bukanlah ilmu
untuk pamer kekuatan kemudian menindas orang lain, fungsinya
justru untuk melindungi orang tua, saudara perempuan dan
orang-orang lain yang tertindas.
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c.

Nilai Gengsi
Tabel 6.
Substansi Nilai Gengsi

Eksistensi
yang
diinginkan
Ingin nama
baik/reputasin
ya terjaga
sebagai
seorang
muslim

Cara meraih

Keyakinan yang
mempengaruhi

Dampak
perasaan

a. Jika diri
a. Melaksanaka  Baik-buruk
kompeten:
seseorang
n tuntutan nilai
merasa
ditentukan oleh
keselamatan
bangga,
kualitas keimanan
dan
mendapat
yang ia miliki
kerukunan,
nama baik
dengan cara:
 Mengamalkan  Condet telah
b. Jika diri
tersohor
akidah secara
inkompeten
reputasinya
lurus tanpa
: merasa
sebagai daerah
toleransi serta
malu dan
tempat tinggal
tidak
tidak pantas
pemeluk fanatis
menunjukkan
menjadi
agama Islam.
diri sebagai
orang
Muncul tuntutan
orang yang
Betawi
dalam diri untuk
berperilaku
Condet
menjaga nama
diluar ajaran
Balekamba
baik daerahnya.
agama,
ng
termasuk
 Jika melakukan
berbuat baik
perbuatan yang
pada orang
dilarang agama
lain
maka orang akan
b. Tidak
memberikan
menunjukkan
penilaian buruk
diri sebagai
pada diri
orang yang
 Status sebagai
melarat dan
pemeluk Islam
merendahkan
merupakan harga
diri dengan
diri, setiap
mengemis atau
pemeluk Islam
memulung
dituntut untuk
c. Jika harga diri
mencerminkan
direndahkan
perilaku seorang
oleh orang lain
muslim
maka
diperbolehkan
melawan
(prinsip elu
jual guwa beli)

Media
Sosialisasi
Orang tua
dan
Main Pukul
(Silat
Betawi)

71

1)

Eksistensi yang Diinginkan dalam Nilai Gengsi
Orang Betawi ingin nama baiknya terjaga, baik itu
semasa hidup sampai meninggal nanti, khususnya nama baik
sebagai seorang muslim. Bagi mereka status sebagai seorang
muslim patut diperjuangkan. Mereka memilih lebih baik mati
bunuh diri daripada terpaksa melepas status sebagai seorang
pemeluk Islam.

2)

Cara

Menjaga

Gengsi

dan

Keyakinan

yang

Mempengaruhinya
gengsi merupakan nilai yang diperjuangkan oleh orang
Betawi

untuk

membuktikan

dirinya

kompeten

dalam

melaksanakan tuntutan nilai-nilai keselamatan dan kerukunan.
Untuk menjaga gengsi, khususnya menjaga reputasi sebagai
orang Betawi Condet maka paling utama dalam aspek perilaku
keagamaaan diri harus menunjukkan citranya sebagai orang yang
steril dari spesifikasi perilaku yang dilarang oleh ajaran agama.
Dalam relasi sosial, diri dituntut untuk senantiasa berbuat baik
walau mendapat perlakuan buruk dari orang lain. Kemudian,
dalam keadaan perekonomian yang sedang pailit sekalipun diri
dituntut tidak mengambil jalan pintas dengan berjudi apalagi
merendahkan diri dengan cara mengemis. Kalau bisa, keadaan
yang seperti ini harus ditutup-tutupi, jangan sampai orang lain
tahu bahwa keadaan diri sedang tidak sejahtera. Sebab, orang
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Betawi tidak ingin dinilai sebagai orang yang eksistensinya jauh
dari keselamatan, yaitu melarat, serba kesusahan ataupun
kekurangan. Bahkan dalam keadaan ekonomi yang pailit
sekalipun tetap ada tuntutan untuk menunjukkan diri sebagai
orang yang kondisinya masih siap mendermakan hartanya bagi
orang lain.
Disisi lain, tuntutan nilai kerukunan untuk tidak
menyakiti sesama manusia dapat berlaku relatif ketika keinginan
dalam nilai gengsi dan kerukunan diperjuangkan. Disini orang
Betawi memiliki falsafah “elu jual guwa beli”. Falsafah tersebut
merupakan suatu kesiapan untuk membalas perlakuan seseorang
yang telah kelewatan sehingga merugikan orang lain dan
memberikan rasa sakit hati yang sudah tidak lagi mampu untuk
diberi toleransi.
3)

Dampak Perasaan
Inkompetensi diri mengamalkan tuntutan nilai gengsi
akan mendatangkan rasa malu dan takut, predikat buruk
seseorang akan sulit terhapus sampai akhir hayat. Sebaliknya jika
diri kompeten maka rasa bangga dan memiliki harga diri akan
muncul karena nama baiknya terjaga.

4)

Media Sosialisasi
Ilmu

“Main

Pukul”

merupakan

media

yang

menyosialisasikan falsafah “elu jual guwa beli” ketika harga diri
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direndahkan oleh seseorang. Orang Betawi akan membeli
tantangan orang yang menjual masalah. Kehormatan yang
direndahkan,

orang

tua

dan

saudara

(terutama

saudara

perempuan) dikasari merupakan tindakan yang diangap telah
menjual sebuah masalah. Kaum laki-laki diperbolehkan bahkan
diwajibkan untuk “membeli” tantangan itu dengan cara
meladeninya lewat tindak agresif. Biasanya orang Betawi akan
tergerak secara kelompok ketika berusaha membalas rasa sakit
hati yang mereka terima. Hal ini disebabkan karena rasa
persaudaraan antar sesama orang Betawi begitu erat sehingga
jika salah satu diantara mereka merasa disakiti maka yang lain
akan ikut nimbrung (berpartisipasi). Namun, pelaksanaan
falsafah ini tetaplah mengandung unsur keterpaksaan. Intisari
dari falsafah ini adalah terpaksa meladeni dengan kekerasan
apabila seseorang terlebih dahulu bertindak kurang ajar.
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d.

Nilai Kepraktisan
Tabel 7.
Substansi Nilai Kepraktisan

Eksistensi
yang
diinginkan
 Ingin hidup
santai, tidak
ingin
memaksakan
diri,
bisa
senangsenang dan
enggan
repot/
melakukan
usaha yang
butuh
ketelitian dan
ketekunan.
 Ingin hidup
dalam
masyarakat
yang rukun
karena akan
semakin
mudah untuk
mendapat
bantuan
dalam
memajukan
masyarakat

Cara meraih
Menjalankan
akidah
secara
lurus
tanpa
toleransi
 Menggunaka
n
Al-quran
sebagai
pedoman
hidup
 Berserah diri
pada
kuasa
Allah SWT
untuk
memberi
perlindungan
 Meninggalka
n takhayul
 Mengembang
kan
sikap
tolongmenolong
 Mensyukuri
rezeki yang
telah didapat
dan
tidak
memaksakan
diri
untuk
mendapat
lebih
Mementingkan
pendidikan
agama, karena
dapat menjamin
keselamatan

Keyakinan yang
mempengaruhi

Dampak
perasaan

Media
Sosialisasi

 Al-Quran
merupakan
kitab dari Allah
SWT sehingga
tidak
ada
keraguan untuk
mengikuti
petunjuk yang
terkandung di
dalamnya.
 Tidak
memaksakan
diri merupakan
bagian
dari
bentuk
keimanan
terhadap kuasa
Allah
SWT.
Segala
hal
menyangkut
hidup manusia
(rezeki,
pengampunan
dosa
dan
perlindungan)
sudah
diatur
oleh Allah SWT
 Berkonflik
hanya
menambah
kerepotan
sedangkan
kebersamaan
akan
menciptakan
kemajuan
bersama
 Jika
berbuat
kebaikan pada
orang lain maka
orang lain akan
berbuat
baik
pada diri

a. Jika diri
kompeten:
merasa
aman, batin
menjadi
tenang dan
merasa
hidup lebih
mudah
untuk
dijalani
ketika
berpedoma
n pada Alquran

Orang tua:
pendidikan
formal
dianggap
percuma,
apa
lagi
untuk
perempuan
yang
nantinya
hanya
berperan di
sektor
domestik.
Paling
utama
adalah
pendidikan
agama sebab
mapan
secara
agama
jaminannya
surga

b. merasa
tidak
nyaman,
tidak cocok
ketika
melakukan
aktivitas
yang butuh
ketelatenan/
ketekunan
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1)

Eksistensi yang Diinginkan dalam Nilai Kepraktisan
Nilai kepraktisan pada orang Betawi berisikan keinginan
mereka untuk terhindar dari kerepotan selama menjalani hidup.
Orang Betawi lebih senang menjalani hidup dengan santai penuh
kemudahan. Mereka tidak senang berhadapan dengan resiko dan
enggan berbuat lebih. Artinya, segala bentuk keyakinan, pola
pikir serta perilaku yang dinilai hanya membuat hidup menjadi
tambah repot akan mereka tinggalkan. Sebaliknya, mereka akan
melestarikan ragam keyakinan, pola pikir serta perilaku yang
tidak menyebabkan hidup menjadi tambah repot.

2)

Cara

Meraih

Kepraktisan

dan

Keyakinan

yang

Mempengaruhinya
Bagi orang Betawi tidak memaksakan diri merupakan
bagian dari bentuk keimanan terhadap kuasa Allah SWT. Mereka
berpandangan bahwa rezeki bukan urusan manusia karena
porsinya sudah diatur oleh Allah SWT. Maka dari itu, segala hal
yang telah didapat dalam hidup hendaknya disyukuri dan dijalani
apa adanya tanpa harus memaksakan diri melakuan sesuatu
diluar kapasitas kemampuan yang dimiliki.
Orang Betawi menganggap konflik interpersonal adalah
hal yang merepotkan karena butuh usaha, waktu dan tenaga yang
terbuang

percuma

untuk

menyelesaikannya.

Menurut

pertimbangan mereka, dari pada berkonflik, lebih baik jika hidup
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bisa rukun, saling tolong menolong meringankan beban antar
sesama manusia.
Pertimbangan

kepraktisan

untuk

keselamatan

turut

mempengaruhi keputusan orang Betawi untuk memilih pedoman
berperilaku. Sampai saat ini orang Betawi lebih memilih
menjalani hidup sesuai dengan Al-Qur’an dan berserah diri pada
kuasa Allah daripada menggunakan takhayul sebagai pegangan.
3)

Dampak Perasaan
Orang Betawi merasa lebih tenang jika hidup bisa dijalani
dengan santai dan tidak terkungkung oleh kerepotan yang
disebabkan oleh keyakinan, pola pikir, situasi/keadaan dan
konsekuensi dari perilaku. Sebaliknya mereka akan merasa tidak
nyaman ketika memaksakan diri untuk melakukan sesuatu diluar
batas kemampuannya atau melebihi apa yang sudah ia dapatkan.
Misalnya saja ketika mencari uang, orang Betawi tidak akan mau
memaksakan diri untuk memilih aktivitas perekonomian yang
butuh ketelatenan, ketekunan

dan kesabaran. Mereka lebih

memilih pekerjaan yang pelaksanaannya bisa disambi sambil
santai walau kurang bernilai ekonomis.
4)

Media Sosialisasi
Orang tua menjadi media sosialisasi nilai kepraktisan. Hal
ini dapat dilihat dari pandangan orang tua yang ditanamkan pada
anak-anaknya tentang orientasi pendidikan. Pemilihan keputusan

77

dalam nilai kepraktisan berorientasi pada hasil, dan prinsipnya
minus mallum, langsung pada hasil yang tertinggi dengan upaya
yang

minim.

Orang

tua

memiliki

preferensi

untuk

menyekolahkan anak-anaknya pada pendidikan agama, bukan
pendidikan formal, karena mapan secara agama jaminannya
surga. Pentingnya upaya meraih jaminan tersebut menyebabkan
orang tua Betawi menyampaikan sebuah pandangan kepada
anak-anaknya bahwa sekolah tinggi-tinggi di jalur formal adalah
suatu aktivitas yang percuma. Sosialisasi nilai ini berlaku makin
diskriminatif bagi kaum perempuan. Pola pikir yang ditanamkan
oleh orang tua mereka adalah; Sekolah tinggi-tinggi untuk
perempuan merupakan hal yang sia-sia, nantinya peran
perempuan dianggap lebih dominan dalam sektor domestik.

Untuk menutup paparan hasil penelitian tentang nilai penulis merasa
perlu untuk mengerucutkannya menjadi suatu pemahaman yang komprehensif.
Paparan diatas menunjukkan bahwa ragam nilai dominan orang Betawi Condet
Balekambang berisikan substansi keinginan yang spesifik. (1) nilai keselamatan,
berisikan keinginan orang Betawi untuk terhindar dari hal yang dapat membuat
eksistensi hidup menjadi sengsara akibat dosa. Orang Betawi ingin hidupnya
mendapat limpahan kasih sayang dari Allah SWT di dunia dan akhirat; (2) nilai
kerukunan, merupakan keinginan untuk hidup yang rukun jauh dari konflik antar
individu; (3) nilai gengsi, merupakan sebagai lambang bahwa diri memiliki
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kompetensi sebagai orang yang baik, beragama dan bertata krama; (4) kepraktisan
dalam hidup, dimana mereka beranggapan bahwa hidup bisa lebih nyaman bila
bisa dijalani dengan mudah dan sesantai mungkin. Dari keseluruhannya,
kedudukan

nilai

keselamatan

merupakan

nilai

tertinggi.

Hasil

temuan

menunjukkan bahwa tuntutan cara untuk meraih nilai keselamatan memfasilitasi
keiginan-keinginan yang menjadi substansi pada tiga nilai dominan lain, yaitu:
kerukunan, gengsi dan kepraktisan. Tuntutan untuk berbuat baik pada orang lain
mendukung terciptanya keadaan hidup yang rukun. Kompetensi mengamalkan
perintah agama membentuk reputasi positif sebagai orang Betawi Condet, wilayah
yang telah tersohor sebagai komunitas para pemeluk fanatis agama Islam.
Terakhir, hidup secara agama diperjuangkan karena praktis dan mendatangkan
banyak kemudahan. Orang Betawi merasa bahwa mematuhi petunjuk Al-Quran
akan membuat hidup semakin mudah utuk menghindari dosa. Kemudian, percaya
atas kuasa Allah yang maha pemberi rezeki, maha pemberi perlindungan dapat
mendatangkan perasaan aman dan kepuasan (rasa syukur). Selanjutnya, mengejar
pengetahuan agama akan lebih banyak berguna untuk bekal lintas kehidupan
daripada sekolah formal. Selain itu, dari segi kepraktisan tuntutan untuk
memperlakukan orang lain dengan baik menjadi penting untuk direalisasikan
karena konflik dapat mengakibatkan energi terbuang percuma. Menurut mereka,
daripada berkonflik, lebih baik jika hidup bisa rukun, saling tolong menolong
meringankan beban antar sesama manusia.
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2.

Persepsi In-group dan Out-group
Pemaparan hasil temuan pada bagian ini akan terbagi menjadi
empat sub-kategori, yakni: (1) persepsi in-group orang Betawi Condet
Balekambang; (2) persepsi pendatang terhadap orang Betawi; (3) persepsi
orang Betawi terhadap pendatang, dan; (4) persepsi in-group pendatang.
. Hasil temuan menunjukkan bahwa persepsi yang dibentuk
terhadap orang Betawi oleh kelompok etnisnya maupun pendatang
memiliki

kesamaan

dalam

arah

penilaian

walau

tampil

dalam

pembahasaan yang berbeda. Orang Betawi dipersepsikan negatif dalam
aspek ekonomi, pendidikan dan pelestarian budaya. Sementara itu,
persepsi positif ditujukan pada aspek perilaku sosial dan keagamaan.
Persepsi negatif orang Betawi terhadap kelompoknya adalah; orang yang
sulit berkembang dalam tingkat perekonomian karena enggan bekerja
keras dan bertingkat pendidikan rendah, norak karena ketinggalan zaman.
Sementara itu, dalam bentuk persepsi positif orang Betawi memahami
kelompoknya sebagai orang yang mulia karena mampu menjaga harga diri
sebagai seorang muslim yang taat. Sementara itu, dari kacamata
pendatang, orang Betawi dipersepsikan negatif sebagai orang yang sulit
berkembang dalam segi finansial karena malas dan pola pikirnya terbatas,
kehilangan generasi penerus budaya. Namun perlakuan orang Betawi
terhadap pendatang menyababkan mereka membentuk persepsi positif
terhadapnya sebagai orang yang sifatnya baik serta identik dengan Islam.
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Giliran

pendatang

yang

dipersepsikan.

Arah

penilaiannya

berkebalikan dari persepsi yang dibentuk terhadap sosok orang Betawi.
Kedua belah pihak membentuk persepsi negatif terhadap pendatang dalam
aspek perilaku sosial dan keagamaan. Sementara itu, persepsi positifnya
terletak pada aspek ekonomi dan pendidikan.
Orang Betawi menganggap pendatang sebagai orang yang sifatnya
egois,

sombong

dan

ekslusif.

Mereka

setengah-setengah

dalam

menjalankan akidah, namun unggul secara tingkat ekonomi dan
pendidikan karena memiliki prinsip hidup yang mendukung kesuksesan,
seperti: rajin, tekun, sabar, mau bekerja keras dan tidak malu menekuni
pekerjaan rendahan. Dari sudut pandang pendatang, persepsi in-group
yang muncul adalah: sukses secara finansial diikuti dengan sifat-sifat yang
nekat, egois, agresif dan tidak suka berterus terang.
Pada bagian ini, tiap-tiap hasil temuan tentang persepsi in-group
dan out-group akan dibuka dengan sebuah tabel ringkasan yang
kontekstual dalam menggambarkan profil orang Betawi dan pendatang
dalam beberapa aspek kehidupan. Ragam penilaian yang tersaji
didalamnya merupakan hasil interpretasi dari penilaian serta kesan para
informan atas informasi menyeluruh tentang fakta-fakta keadaan hidup
mereka dan kelompok diluar etnisnya dalam konteks ekonomi, pendidikan,
agama, perilaku sosial dan adat istiadat.
Hasil interpretasinya dikelompokan kedalam dua kategori.
Kategori pertama adalah penilaian tingkat kualitas hidup, sifatnya lebih
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menekankan pada penilaian yang berasal dari stimulus konkrit atau
informasi yang dapat teramati lewat pengamatan atau hal eksternal.
Substansi kategori ini meliputi penilaian tingkat kualitas hidup dalam
tingkat perekonomian, pendididikan, sifat sosial dan perilaku keagamaan
serta pengamalan hidup secara tradisi. Sementara itu, kategori kedua
merupakan pola kebiasaan. Interpretasi penilaian dalam kategori ini lebih
menekankan pada aspek internal (psikologis), seperti etos kerja, pola pikir
serta kecenderungan berperilaku yang termanifestasikan dalam kebiasaan
berperilaku pada tiap-tiap aspek kehidupan.
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a.

Persepsi In-group Orang Betawi: Sulit Berkembang dalam
Tingkat perekonomian, Ketinggalan Zaman tetapi Mulia
karena Mampu Menjaga Harga Diri Sebagai Seorang Muslim
yang Taat
Ragam persepsi yang dibentuk oleh orang Betawi atas
pengalaman

hidupnya

memanifestasikan

nilai

dalam

pola

kebiasaan saat berakulturasi terbagi dalam dua arah, negatif dan
positif. Penilaian negatif orang Betawi terhadap kelompok etnisnya
sendiri terletak pada aspek ekonomi, pendidikan dan budaya.
Dalam aspek ekonomi orang Betawi menilai diri sebagai orang
miskin karena malas dan bodoh. Kelompok in-groupnya juga
dianggap sebagai orang yang norak, ketinggalan zaman dan tidak
mampu mempertahankan bentuk asli tradisi budayanya. Sementara
itu, penilaian positifnya adalah anggapan diri sebagai orang yang
mampu mempertahankan harga diri seorang muslim (pemeluk
agama Islam). Agar dapat memahami persepsi in-group orang
Betawi marilah kita masuki paparan temuan yang lebih spesifik.
Pemaparan Hasil temuan akan diawali lewat tabel ringkasan yang
tersaji pada halaman selanjutnya.
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Tabel 8.
Ragam Persepsi In-Group Orang Betawi dalam Tiap Aspek Kehidupan
No

1

Spesifikasi
Aspek
Kehidupan
Ekonomi

Kategori
Tiap Aspek
Kehidupan
 Tingkat
kualitas
hidup

 Pola
kebiasaan

2

Pendidikan

 Tingkat
kualitas
hidup
 Pola
kebiasaan

3

Perilaku
Sosial
dan
Agama

 Tingkat
kualitas
hidup
 Pola
kebiasaan

4

Tradisi
Budaya

 Tingkat
kualitas
hidup
 Pola
kebiasaan

Penilaian yang Dibentuk atas Fakta Pengalaman yang
Terjadi
 Tingkat perekonomian orang Betawi dibawah rata-rata,
keadaan hidupnya serba susah. Mereka menilai kelompok
etnisnya sebagai orang miskin
 Penyebab menjadi miskin: tingkat pendidikan yang
rendah dan pola kebiasaan yang tidak membawa
kemajuan
 Orang Betawi menilai diri malas karena memiliki pola
pikir dan etos kerja yang tidak membawa kemajuan
 Pola pikir: mengandalkan hidup dari warisan harta orang
tua tanpa perlu sekolah dan kerja keras. Bahkan akibat
berebut warisan pertikaian antar saudara kerap terjadi
 Etos kerja: hanya ingin santai, tidak bisa tekun ketika
menjalani suatu usaha dan memiliki orientasi kerja
jangka pendek
 Menilai kelompok etnisnya bodoh dan pengetahuannya
terbatas karena rata-rata dari mereka hanya memiliki
pendidikan formal yang rendah
 Lebih mementingkan pendidikan agama daripada
pendidikan formal
 Pola pikir: beranggapan bahwa sekolah sampai tingkatan
tertinggi dianggap percuma karena masih ada harta
warisan yang jadi andalan. Perempuan dianggap percuma
untuk sekolah karena pada akhirnya peran mereka
dianggap hanya akan bergulat pada sektor domestik
(rumah tangga)
 Menilai kelompok etnisnya memiliki harga diri karena
perilakunya merupakan cerminan seorang muslim yang
taat
 Menggunakan Al-Qur’an sebagai norma dan pedoman
hidup
 Pola pikir tentang cara memperlakukan orang lain:
senantiasa membentuk sikap agar ucapan dan perbuatan
tidak melukai perasaan orang lain
 Pola pikir tentang cara mencari uang: senatiasa
membentuk sikap untuk tidak mencari rezeki di jalan
yang bersebrangan dengan akidah
 Norak/ketinggalan zaman karena kurang wawasan dan
gagap ketika menggunakan prodak inovasi teknologi
yang lebih modern
 Tradisi yang bergeser laun memudar: Orang Betawi tidak
mampu mempertahankan bentuk asli tradisi. Banyak
orang Betawi yang tidak mengerti budayanya sendiri,
para generasi muda lebih suka menggunakan dan
mengikuti kecenderungan prodak budaya modern
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1)

Sulit Berkembang dalam Tingkat Perekonomian
Orang Betawi menilai kelompok etnisnya sebagai orang
miskin karena malas dan bodoh. Malas merupakan penilaian
yang muncul akibat faktor internal berupa keengganan orang
Betawi untuk bekerja keras atau tekun ketika harus menempuh
usaha yang bertahap dalam mencari penghasilan. Orang Betawi
menganggap diri hanya mau menikmati dan santai dibandingkan
berusaha. Alasan utama yang menyebabkan kemunculan
penilaian itu adalah kebiasaan mereka untuk menggantungkan
diri pada harta warisan orang tua. Jarang ada orang Betawi yang
dianggap mandiri, membuka suatu usaha untuk kemajuan dirinya
sendiri tanpa lagi morotin (meminta) harta orang tua. Jika uang
sudah habis maka mereka memiliki kecenderungan untuk
menekan orang tua agar mau memberikan lagi jatah warisannya.
Akhirnya, sudah menjadi lagu lama jika orang Betawi sering
bertengkar antar saudara perkara masalah pembagian jatah harta
warisan.
Umumnya harta yang banyak diwariskan adalah tanah.
Pada kenyataannya mereka mudah untuk melepaskan hak
kepemilikan tanah. Orang Betawi memiliki tanah warisan yang
luas, bagi mereka tanah memiliki nilai ekonomis yang dapat
diandalkan. Tanah bisa dimanfaatkan sebagai ladang pertanian
buah, memelihara kambing atau dijual. Menurut mereka, menjual
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tanah merupakan cara yang paling praktis dalam menghasilkan
uang tanpa harus susah-susah mencari pekerjaan atau sekolah
sampai tingkatan tertinggi. Maka dari itu rata-rata orang Betawi
tingkat pendidikannya rendah. Hal ini menyebabkan munculnya
penilaian yang menganggap diri sebagai orang bodoh.
Rendahnya

tingkat

pendidikan

ternyata

turut

menyebabkan ketidaktahuan tentang tehnik investasi tanah
sehingga harga jualnya dilepas murah. Setelah menjual tanah,
mereka membeli tanah yang cukup luas di daerah luar jakarta,
kemudian menetap di sana dan berkecenderungan untuk
menerapkan

pola

budaya

yang

sama

dalam

aktivitas

perekonomian. Akhirnya, kebiasaan orang Betawi menjual
tanahnya menyebabkan keberadaan mereka menjadi semakin
berjarak dari tempat kelahirannya, DKI Jakarta. Beberapa dari
mereka berpindah tempat tinggal ke daerah Provinsi Jawa Barat
seperti Kerawang, Citayam dan Sukabumi.
Kini situasi perekonomian orang Betawi sedang serba
sulit. Uang penjualan tanah milik generasi terdahulu tidak
digunakan secara bijak, penggunaan uang yang mereka miliki
dari

hasil

Rendahnya

penjualan
tingkat

tanah

hanya

pendidikan

dihambur-hamburkan.

menjadi

kendala

dalam

persaingan dunia kerja. Akhirnya orang Betawi hanya melakoni
pekerjaan seadanya untuk menambah penghasilan, semisal: ojek,
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kuli bangunan atau narik angkot. Pun demikian mereka masih
sulit memajukan taraf perkonomian, kepemilikan etos kerja
kembali dinilai sebagai penghambatnya. Sehari-hari, aktivitas
orang Betawi dalam mencari tambahan penghasilan dilalui
dengan orientasi kerja jangka pendek dan kurang memiliki nilai
ekonomis, misalnya: santai-santai nongkrong di pinggir jalan
sambil menyambi menarik ojek tetapi akan langsung pulang
kerumah ketika lapar, atau aktivitas lain untuk bersenang-senang
seperti memancing ikan.
2)

Ketinggalan Zaman dan Tidak Mampu Mempertahankan
Bentuk Asli Tradisi Budayanya
Anggapan sebagai orang yang ketinggalan zaman
disebabkan karena orang Betawi merasa gagap ketika berhadapan
ataupun mengunakan produk hasil inovasi teknologi, misalnya:
pintu kaca yang bisa terbuka secara otomatis ataupun eskalator.
Kegagapan ini terjadi karena wawasan orang Betawi terhadap
perkembangan zaman yang dinilai minim. Akibatnya orang
Betawi menganggap diri mereka sebagai orang yang norak.
Orang Betawi juga menilai bahwa sudah banyak dari
mereka yang meninggalkan keutuhan adat istiadat dan tradisi asli
Betawi. Anak muda Betawi zaman sekarang dinilai lebih senang
ikut kecenderungan budaya modern. Saat ini generasi muda
Betawi dinilai tidak banyak tahu tentang adat istiadat dan tradisi
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yang mereka miliki karena telah kehilangan minat dan motivasi
untuk belajar dan melestarikan kesenian dan tradisi khas budaya
yang mereka miliki.
3)

Mampu Menjaga Harga Diri sebagai Seorang Muslim
Walau muncul penilaian malas, bodoh dan ketinggalan
zaman, orang Betawi menganggap dirinya mampu menjaga harga
diri sebagai seorang muslim. Penilaian tersebut menjadi penilaian
positif yang berlaku konsisten pada kelompok etnisnya. Bagi
orang Betawi status sebagai seorang muslim adalah kebanggaan
dan harga diri. Maka dari itu, di Betawi Islam adalah yang nomor
satu, perintah serta tuntunan agama (akidah) taat mereka
laksanakan. Bahkan, terdapat anggapan bahwa kesejatian orang
Betawi adalah orang beragama yang amat takut akan dosa.
Soal agama, orang Betawi menyatakan bahwa mereka
telah memiliki reputasi sebagai pemeluk Islam yang taat dan
fanatik. Bagi mereka lebih baik memilih mati bunuh diri dari
pada terpaksa meninggalkan Islam. Banyaknya bangunan masjid
yang berdiri di wilayah kelurahan Balekambang dijadikan tolak
ukur simbol fanatisme mereka terhadap agama Islam. Tidak
hanya sarana peribadatan yang menjadi barometer fanatisme
Islam bagi orang Betawi, dijadikannya Al-Qur’an sebagai
pedoman

hidup

(norma),

ketaatan

menunaikan

ibadah

(sembahyang, mengaji, dan naik haji) serta prinsip hidup orang
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Betawi yang mengembalikan segala urusan hidup pada kuasa
Allah SWT adalah tolak ukur lain yang menguatkan anggapan
orang Betawi bahwa mereka adalah muslim yang taat.
Ciri lain dari seorang muslim yang mampu mereka
tunjukan

adalah menjaga harga diri lewat kerukunan. Orang

Betawi menyatakan bahwa ciri yang paling menonjol dalam diri
adalah disposisi sifat mereka yang terbuka, ramah, tidak
sombong dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Disposisi sifat
untuk terbuka pada orang lain tercermin dari gaya bicara mereka
yang ekspresif, spontan, blak-blakan, berucap sesuai apa yang
ada di dalam isi hati dan tidak pandai untuk menyembunyikan
perasaan. Pun demikian, spontan dan blak-blakan bukan berarti
asal-asalan dan bebas berbicara seenak hati. Orang Betawi
enggan membuat perasaan orang lain menjadi terluka akibat
ucapannya. Bagi orang Betawi sikap ramah dan tolong menolong
tanpa pandang bulu harus didahulukan, karena mereka memiliki
suatu prinsip bahwa berbaur intinya harus didasari dengan niatan
berbuat baik. Maka dari itu, mereka menilai bahwa etika, sopan
santun dan tata krama selalu mereka wujudkan dalam perilaku
dan tutur kata, terhadap siapapun khususnya orang tua. Bahkan,
orang Betawi memberi penegasan bahwa sifat sombong, tolak
pinggang setinggi dada bukanlah pakean (jati diri) mereka.
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Terakhir, penilaian sebagai muslim yang taat juga
dikuatkan oleh anggapan tentang cara orang Betawi mencari
uang. Walau kondisi perekonomian rata-rata orang Betawi
berada dalam situasi sulit, tetapi mereka mampu bertahan dan
tetap berusaha mencari rezeki di jalan yang halal dan tidak
memalukan. Menurut mereka, tidak ada orang Betawi yang akan
menggunakan kekerasan, mencuri, memulung atau mengemis
ketika mencari uang. Sebabnya, mereka yakin bahwa rezeki pasti
akan datang karena Allah SWT telah mengaturnya.
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b.

Persepsi

Pendatang

terhadap

Orang

Betawi:

Sulit

Berkembang dalam Segi Finansial, Pola Pikir yang Terbatas
dan Kehilangan Generasi Penerus Budaya, Orang yang
Sifatnya Baik serta Identik dengan Islam
Ada dua arah penilaian dalam sudut pandang pengetahuan
pendatang terhadap orang Betawi, yakni negatif dan positif. Dalam
penilaian negatifnya orang Betawi dipandang sebagai orang yang
sulit berkembang dalam segi ekonomi maupun pola pikir. Selain
itu, orang Betawi juga dinilai sudah kehilangan darah muda
penerus tradisi. Disisi lain, penilaian positif terhadap orang Betawi
adalah sifat mereka yang baik dan tidak ada orang Betawi yang
tidak beragama Islam, karena orang Betawi identik dengan Islam.
Pemaparan Hasil temuan akan diawali lewat tabel ringkasan yang
tersaji pada halaman selanjutnya.
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Tabel 9.
Ragam Persepsi Out-Group Pendatang dalam Tiap Aspek Kehidupan
No

1

Spesifikasi
Aspek
Kehidupan
Ekonomi

Kategori
Tiap Aspek
Kehidupan
 Tingkat
kualitas
hidup

 Pola
kebiasaan

2

Pendidikan

 Tingkat
kualitas
hidup
 Pola
kebiasaan

3

Perilaku
Sosial
dan
Agama

 Tingkat
kualitas
hidup
 Pola
kebiasaan

4

Tradisi
Budaya

 Tingkat
kualitas
hidup
 Pola
kebiasaan

Penilaian yang Dibentuk atas Fakta Pengalaman yang
Terjadi
 Tingkat perekonomian orang Betawi sulit mengalami
kemajuan/sulit sukses
 Penyebab: tingkat pendidikan yang rendah dan pola
kebiasaan yang tidak mendukung terciptanya
kemajuan. Mereka menjadi tidak memiliki daya saing
dan kalah oleh pendatang ketika mencari pekerjaan
 Orang Betawi malas karena memiliki pola pikir dan
etos kerja yang dinilai tidak membawa kemajuan
 Pola pikir orang Betawi dalam memenuhi kebutuhan
ekonomi adalah mengandalkan hidup dari warisan
harta orang tua, tanpa perlu: sekolah, melakoni
pekerjaan yang menurunkan gengsi dan merantau.
Bahkan, akibat berebut warisan pertikaian antar
saudara kerap terjadi
 Etos kerja orang Betawi hanya ingin santai dan enggan
bekerja keras, jika sukses akan cenderung sombong
 Pola pikir orang Betawi terbatas
 Penyebab: rendahnya tingkat pendidikan, kurang
menimba pengalaman lewat perantauan dan minimnya
tukar pikiran dengan pendatang
 Jarang keluar rumah untuk bergaul dan bertukar
pikiran, memiliki kebiasaan untuk berbaur dengan
sanak saudaranya sendiri, enggan merantau karena
tidak betah jika tinggal berjarak dengan sanak saudara
 Pola pikir: Orang Betawi beranggapan bahwa sekolah
sampai tingkatan tertinggi dianggap percuma karena
masih ada harta warisan yang jadi andalan
 Orang yang sifatnya baik karena perilakunya
merupakan cerminan seorang muslim
 Menggunakan Al-Qur’an sebagai norma dan pedoman
hidup. Cara memperlakukan orang lain: ramah, sabar,
supel dan tidak pernah memulai suatu konflik
 Memiliki
rasa
persaudaraan
yang
tinggi.
Berkecenderungan menganggap orang yang sudah
dikenalnya sebagai saudara. Orang Betawi sering
memberi pertolongan pada pendatang.
 Orang Betawi tidak mampu mempertahankan bentuk
asli tradisi.
 Orang Betawi identik dengan Islam. Mereka dapat
memadukan Islam dengan unsur ke-Betawiannya.
 Para generasi muda lebih suka menggunakan dan
mengikuti kecenderungan gaya hidup modern dan
kesenian yang mendunia
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1)

Sulit Berkembang dalam Segi Finansial
Menurut pendatang, penyebab orang Betawi sulit
berkembang dalam segi ekonomi lebih disebabkan karena faktor
internal. Orang Betawi dianggap enggan merantau, gengsi untuk
menekuni pekerjaan rendahan, malas (enggan bekerja keras), dan
memiliki kecenderungan untuk mengandalkan harta warisan
orang tua.
Pendatang menyatakan bahwa keengganan orang
Betawi untuk merantau dan membekali diri dengan pendidikan
ataupun keterampilan disebabkan karena orang Betawi masih
bisa hidup dengan cara mengandalkan harta orang tua. Oleh
pendatang, orang Betawi dianggap akan merasa senang jika
memiliki orang tua yang memiliki banyak harta. Mereka (Orang
Betawi) menjadi tergantung dalam pemanfaatan harta dan hidup
hanya dengan menumpang pada harta benda orang tua.
Kecenderungan inilah yang menyebabkan pendatang menilai
orang Betawi sebagai orang yang malas dan menganggap bahwa
pertikaian antara orang Betawi lebih sering disebabkan karena
berebut warisan dari orang tuanya.
Dari segi gengsi, pendatang menganggap bahwa gengsi
orang Betawi teramat besar, terutama untuk menekuni pekerjaan
rendahan. Menurut pendatang, hal ini muncul karena orang
Betawi adalah tuan rumah. Sebagai tuan rumah, orang Betawi
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tidak akan mau menunjukkan diri sebagai orang yang terpuruk di
tanahnya sendiri sampai-sampai harus melakukan pekerjaan yang
rendah karena mereka akan merasa amat malu dengan pendatang.
Akhirnya, kebiasaan orang Betawi untuk bergantung
pada harta orang tua dan gengsi mereka yang amat tinggi untuk
menekuni pekerjaan menyebabkan opsi lapangan kerja semakin
terbatas. Kebanyakan orang Betawi hanya melakoni usaha yang
secara subjektif mereka anggap bergengsi dan modalnya tidak
jauh dari harta warisan leluhurnya, seperti:

berkebun dan

memelihara kambing, tukang ojek, supir angkot, usaha
kontrakan, menjual tanah, membuka warung. Apabila terdapat
orang Betawi yang berhasil mencapai kesuksesan maka mereka
akan menjadi sombong, karena tidak lagi mau mengenal temanteman semasa susah.
2)

Pola Pikir yang Terbatas dan Kehilangan Generasi Penerus
Budaya
Rendahnya tingkat pendidikan dan keengganan orang
Betawi untuk merantau untuk menggali pengalaman juga
dianggap oleh pendatang sebagai hal yang menyebabkan pola
pikir orang Betawi menjadi terbatas. Pendatang mengibaratkan
pergaulan orang Betawi layaknya ikan yang tinggal di aquarium
yang susah untuk menjadi gemuk (kaya akan pengalaman)
apabila dibandingkan dengan ikan yang hidup bebas di laut lepas.
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Integritas antar sesama orang Betawi dianggap sebagai penyebab
semakin

sulitnya

pola

pikir

orang

Betawi

mengalami

perkembangan. Orang Betawi dinilai sulit melepaskan diri dari
keterikatan mereka dengan sanak saudara (keluarga dekat,
terutama orang tua). Orang Betawi tidak akan merasa betah jika
harus pergi sendiri merantau atau bekerja di darah yang berjarak
dengan tempat kelahirannya. Dalam pembauran sehari-hari pun
orang Betawi dinilai lebih sering melakukan pembauran hanya
dengan sanak saudaranya saja, mereka enggan untuk keluar dari
rumah jika tidak ada momen yang menuntut kehadirannya.
Bahkan, mereka memiliki kecenderungan untuk hanya mau
mengikuti ajaran dari kiyai atau pemuka agama yang merupakan
sesama orang Betawi.
Minimnya frekuensi orang Betawi untuk berbaur
dengan pendatang menyebabkan mereka jarang terlibat proses
pertukaran pola pikir dengan pendatang. Jadi, proses pertukaran
pola pikir hanya sebatas antar sesama orang Betawi padahal pola
pikir mereka sendiri dinilai amat terbatas oleh pendatang. Hal
inilah yang dianggap pendatang sebagai penyebab sulitnya orang
Betawi untuk maju, terutama dalam segi perekonomian.
Terakhir, pendatang turut menilai bahwa anak muda
Betawi sudah tidak memiliki kepedulian lagi terhadap kesenian
dan tradisi khas budaya Betawi. Mereka lebih menyukai untuk
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mencoba kecenderungan gaya hidup, kesenian dan tradisi yang
berasal dari budaya luar Betawi. Menurut pendatang minimnya
kepedulian anak muda Betawi-lah yang akhirnya menyebabkan
kesenian dan tradisi khas budaya Betawi kehilangan penerusnya.
3)

Orang yang Sifatnya Baik
Dari segi sifat, pendatang menyatakan bahwa orang
Betawi memiliki sifat yang baik, ramah, sabar, supel dan tidak
pernah memulai suatu konflik. Sifat orang Betawi dinilai baik
dikarenakan karena orang Betawi memegang agama Islam
dengan amat kuatnya, sehingga mereka benar-benar mentaati apa
yang telah menjadi anjuran agama untuk berbuat kebaikan antar
sesama manusia. Rasa persaudaraan orang Betawi amat tinggi.
Jika sesama kerabat mereka memiliki kecenderungan untuk
tinggal berdekat-dekatan agar mudah untuk saling memberikan
pertolongan, dengan pendatang pun demikian. Semua orang yang
telah dikenal oleh orang Betawi dan dinilai sebagai orang baik
akan dianggapnya sebagai saudara.
Pendatang merasa telah dianggap seperti saudara sendiri
oleh para tetangga Betawinya. Pendatang pun menganggap diri
memiliki rasa hutang budi pada orang Betawi karena tak jarang
dari mereka yang mendapat pertolongan dari orang Betawi,
misalnya: orang Betawi merelakan menjual tanahnya kepada
pendatang yang saat itu amat membutuhkan tempat tinggal,
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orang Betawi yang memiliki keahlian khusus sebagai bidan bayi
biasa diminta pertolongan oleh pendatang untuk membantu
proses kelahiran anak-anak mereka, orang Betawi banyak
membantu pendatang untuk mengurus KTP (Kartu Tanda
Penduduk) dan KK (kartu keluarga), bahkan orang Betawi sering
mengundang pendatang untuk makan bersama di rumahnya.
Perlakuan ramah dari orang Betawi pula yang menyebabkan
orang Betawi dan pendatang di wilayah ini dapat hidup rukun
bagaikan satu keluarga besar. Akan tetapi, tingginya rasa
persaudaraan yang dimiliki oleh orang Betawi menjadi stimulus
kritis yang dapat mendorong orang Betawi untuk berkonflik dan
bergerak secara kelompok ketika ada salah satu “saudaranya”
yang disakiti oleh orang lain.
4)

Identik dengan Islam
Dalam aspek agama pendatang menganggap bahwa
orang Betawi identik dengan Islam. Pendatang menilai bahwa
orang Betawi memiliki pengetahuan yang luas tentang ajaran
agama Islam dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya.
Orang Betawi juga dinilai rajin mengikuti aktivitas peribadatan
seperti pengajian, majlis taklim, dzikir, shalawat dan selalu
berusaha untuk menunaikan ibadah Haji. Pada kegiatan
keagamaan pembauran dengan orang Betawi mudah untuk
terjalin. Begitu lekatnya orang Betawi dengan agama Islam
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memunculkan penilaian yang menyatakan bahwa orang Betawi
dapat memadukan Islam dalam unsur ke-Betawiannya bahkan,
muncul penggeneralisasian yang menyatakan bahwa tidak ada
orang Betawi yang tidak beragama Islam karena orang Betawi
tidak pernah lepas dari atribut keagamaan yaitu peci yang selalu
menempel diatas kepala mereka, khususnya bagi para orang
Betawi yang telah tua.
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c.

Persepsi orang Betawi terhadap Pendatang: Egois, Sombong,
Ekslusif dan Setengah-Setengah Menjalankan Akidah namun
Unggul Secara Ekonomi dan Intelektual
Orang Betawi memiliki dua arah penilaian terhadap sosok
pendatang, positif dan negatif. Keunggulan pendatang secara ekonomi
dan pendidikan turut memunculkan penilaian negatif terhadap sifat
sosial mereka yang dianggap egois, sombong dan ekslusif, serta tidak
menjalani akidah dengan benar dalam perilaku keagamaan. Hasil
penelitian tentang ragam penilaian yang membentuk persepsi orang
Betawi terhadap sosok pendatang pendatang selama pengalaman
akulturasi berlangsung akan disajikan lewat tabel rangkuman pada
halaman selanjutnya.
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Tabel 10.
Ragam Persepsi Orang Betawi terhadap Pendatang dalam Tiap Aspek
Kehidupan
No

1

Spesifikasi
Aspek
Kehidupan
Ekonomi

Kategori Tiap
Aspek
Kehidupan
 Tingkat
kualitas
hidup

 Pola
kebiasaan

2

Pendidikan

 Tingkat
kualitas
hidup
 Pola
kebiasaan

3

Perilaku Sosial
dan Agama

 Tingkat
kualitas
hidup
 Pola
kebiasaan

4

Tradisi
Budaya

 Tingkat
kualitas
hidup
 Pola
kebiasaan

Penilaian yang Dibentuk atas Fakta Pengalaman
yang Terjadi
 Pendatang unggul dalam tingkat perekonomian,
mampu mencapai kesuksesan dan meraih
kekayaan
 Penyebab: keunggulan pendatang dalam tingkat
pendidikan dan pola kebiasaan yang mendukung
terciptanya
kemajuan
menjadikan
mereka
memiliki daya saing, mudah mencari pekerjaan
sesuai dengan profesi yang diminati
 Sombong karena gemar memamerkan kekayaan
 Memilki etos kerja yang mendukung kesuksesan
ekonomi, seperti: rajin dan mau bekerja keras
 Pola pikir pendatang: tidak mudah malu
 Memiliki pola pikir dan sifat yang dinilai negatif
walau memberi kontribusi pada kesuksesan
finansial, seperti: nekat, berani ambil resiko,
agresif, licik dan orientasi untuk mengejar uang
 Pendatang unggul dalam tingkat pendidikan, maka
dari itu pendatang pintar-pintar dan berwawasan
luas
 Sombong karena merasa pintar
 Memiliki pola pikir bahwa kepemilikan
pendidikan dan keterampilan penting untuk
dimiliki
 Modern, terbiasa untuk menggunakan prodak hasil
inovasi teknologi
 Memiliki jiwa sosial yang rendah. Sifat-sifat
pendatang egois, hanya memperdulikan diri sendiri
dan tidak bertanggung jawab
 Memiliki tingkat pengamalan akidah yang rendah
 Kebiasaan berbaur yang ekslusif, hanya mau
berbaur dengan orang yang sederajat
 Pola pikir: Orientasi mengejar uang. Uang akan
didermakan ke kampung agar mendapat nama baik
 Memiliki tingkat pengamalan akidah yang rendah.
Lebih memakai norma budaya ketimbang agama
 Orang Padang menggunakan sistem kekerabatan
matrilineal, orang Bima tidak menggunakan sistem
bunga dalam aktivitas perekonomian, orang Jawa
tidak merasa malu untuk mengemis, orang
Tionghoa hanya mau membeli tanah dengan harga
murah
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1)

Egois, Sombong dan Ekslusif
Ketiga sifat tersebut merupakan penilaian dominan atas
sosok pendatang akibat perlakuan tidak menyenangkan yang
pernah mereka berikan pada orang Betawi. Bagi orang Betawi,
keegoisan muncul ketika pendatang hanya berorientasi pada
haknya untuk mengumpulkan uang tanpa memiliki keinginan
untuk bersosialisasi dan mengenal penduduk yang terlebih
dahulu tinggal di lingkungan Balerakyat, Condet Balekambang
dan memiliki kecenderungan untuk memunculkan perilaku yang
menganggu. Kemudian, pendatang itu sombong. Keunggulan
finansial dan pendidikan-lah yang membuat pendatang menjadi
sombong. Jika mapan secara ekonomi maka pendatang akan
sombong, memamerkan keunggulan materinya secara blakblakan misalnya dengan cara membangun rumah yang besar. Jika
unggul secara pendidikan maka pendatang akan menunjukkan
kesombongannya karena merasa pintar. Selain itu, pendatang
juga dinilai ekslusif karena pilih-pilih dalam berbaur.
Orang Betawi pun menilai bahwa tidak seluruhnya
pendatang yang tinggal bersama mereka merupakan orang yang
mampu menghargai orang Betawi, mau menjalin hubungan dan
menunjukkan usahanya untuk berafiliasi/ membaur dengan orang
Betawi. Terdapat kategori kelompok pendatang yang mereka
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beri label sebagai orang yang egois, sombong dan ekslusif,
mereka adalah “golongan komplek”.
“Golongan kompleks” adalah label yang ditujukan bagi
orang-orang yang mengekslusifkan diri. Oleh orang Betawi
mereka dinilai selektif ketika akan memulai proses pembauran
karena golongan kompleks akan mempertimbangkan tingkat
pendidikan seseorang. Jika seseorang tidak memenuhi standar
yang telah mereka punya maka golongan kompleks tidak akan
mau berbaur dengan orang tersebut. Walau telah bertahun-tahun
tinggal bersama di dalam satu lingkungan, namun orang yang
termasuk “golongan kompleks” dinilai oleh orang Betawi tidak
pernah merasa cocok berbaur dan tidak memiliki minat
berafiliasi dengan warga sekitar.
2)

Setengah-Setengah Menjalankan Akidah
Menurut orang Betawi, pendatang juga memegang kuat
agama Islam. Namun, pengamalan akidahnya berjalan relatif.
Pendatang

masih

menjalankan

ajaran

agama

dengan

menggunakan sudut pandang budaya. Artinya, tata cara
pelaksanaan ajaran agama tidak dijalankan secara murni seperti
yang tertera di dalam Al-Qur’an tetapi pengamalannya
dicampuradukan dengan budaya yang mereka miliki. Prinsip
pengamalan akidah yang seperti itu dianggap oleh orang Betawi
sebagai suatu prinsip yang keliru karena segala perilaku yang
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secara agama dianggap dapat menimbulkan dosa akan mendapat
amnesti lewat budaya sehingga pengamalan ajaran agama
menjadi rancu.
3)

Unggul Secara Ekonomi dan Intelektual
Orang Betawi beranggapan bahwa Jakarta merupakan
stimulus yang mampu menarik perhatian orang-orang yang
tinggal di desa untuk menuju kepadanya. Gaya hidup mewah,
modis dan modern yang banyak di ekspos lewat media masa
menjadi informasi yang mempengaruhi keinginan orang-orang
desa (yang pada umumnya tinggal dalam masyarakat tradisional
di wilayah luar DKI Jakarta) untuk mencoba gaya hidup ala
Jakarta. Orang-orang desa biasanya akan memanfaatkan peluang
atas kehadiran kerabatnya yang sedang pulang kampung ketika
lebaran untuk membawa mereka ke Jakarta. Akhirnya, orangorang tersebut dikategorikan sebagai pendatang.
Pada umumnya, pendatang dianggap bisa mencapai
kesuksesan finansial karena segala sesuatu sudah dimiliki oleh
pendatang. Segala sesuatu mengartikan bahwa pendatang telah
memiliki keunggulan faktor eksternal dan internal yang
mendukung mereka untuk mencapai kesuksesan finansial. Disini,
faktor

eksternal

berupa

modal

tingkat

pendidikan

atau

keterampilan. Berbeda dengan orang Betawi yang tidak
menganggap penting arti pendidikan formal, pada umumnya
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pendatang telah terlebih dahulu menyiapkan diri dengan
keterampilan dan tingkat pendidikan sebelum datang ke Jakarta.
Maka dari itu, pendatang dinilai pintar dan berwawasan luas.
Dari

sudut

pandang

penilaian

perempuan

Betawi

pendatang perempuan lebih memiliki kesempatan menempuh
pendidikan sampai tingkat tertinggi dibandingkan dengan
kaumnya. Karena terdidik, perempuan pendatang bisa maju,
mudah meraih peluang di dunia kerja, mereka bisa memiliki
kesempatan untuk mengembangkan potensi diri lewat spesialisasi
profesi searah dengan pendidikan yang mereka tempuh.
Terdapat

pula

kelompok

pendatang

yang

tidak

bermodalkan tingkat pendidikan atau keahlian yang memadai
tetapi bisa bertahan hidup di Jakarta karena nekat. Dianggap
nekat karena pendatang hadir hanya bermodal keyakinan bahwa
bahwa

apapun

yang

dikerjakan

di

Jakarta

pasti

akan

menghasilkan uang. Mereka mempertahankan hidup dengan cara
melakukan pekerjaan apa saja untuk memperoleh penghasilan.
Ketika sampai di Jakarta pendatang dianggap memiliki
kecenderungan untuk menggunakan (mengambil alih) lahan
pemerintah yang sebenarnya dibiarkan kosong untuk mereka
jadikan tempat tinggal. Setidaknya, setelah mendirikan rumah di
lahan tersebut mereka tidak lagi repot-repot memikirkan
kebutuhan akan tempat tinggal dan bisa tenang saat mencari uang
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untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jika sudah memiliki tempat
tinggal maka mereka akan memberikan informasi pada saudarasaudaranya yang berada di kampung halaman untuk datang ke
Jakarta dan menempati lahan tersebut. Kenekatan pendatang
inilah yang dianggap oleh orang Betawi sebagai pemicu
pertumbuhan pemukiman kumuh di Jakarta.
Namun, baik yang berpendidikan ataupun yang nekat
pendatang tetap bisa sukses secara finansial karena mereka
didukung oleh faktor internal berupa orientasi serta prinsip hidup.
Di Jakarta, pendatang memiliki orientasi untuk mencari uang
sebanyak-banyaknya. Orientasi ini pula yang menyebabkan
orang Betawi menilai pendatang sebagai orang yang egois dan
agresif.

Wujud

keegoisan

muncul

ketika

pendatang

mengumpulkan banyak uang tetapi mereka tidak memiliki
kepedulian sosial untuk mendermakan harta mereka pada
masyarakat disekitar lingkungan mereka tinggal. Pendatang
dianggap lebih memilih untuk mendermakan uang di kampung
halamannya agar mereka bisa mendapat nama baik di kampung
halaman.

Pendapat

lain

menyatakan

bahwa

pendatang

mengumpulkan banyak uang karena mereka membutuhkan biaya
yang banyak untuk pulang ke kampung halaman sewaktu lebaran
tiba. Pendatang

dengan tingkat pendidikan rendah mendapat

label sebagai orang egois. Selain itu, pendatang juga dinilai
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agresif karena

sering berkonflik memperebutkan uang yang

jumlahnya tidak banyak dengan tindak kekerasan. Media massa
berperan sebagai penyalur informasi yang memberi pengaruh
dalam pembentukan penilaian tersebut.
Pendatang pun memiliki prinsip hidup yang mendukung
orientasi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya,
seperti: rajin, tekun, sabar, mau bekerja keras dan tidak malu
menekuni pekerjaan rendahan. Selain itu, Pendatang juga dinilai
berani untuk berspekulasi, mengikuti perkembangan mode
perekonomian

ketika

menjalankan

usaha

perdagangan.

Keputusan yang diambil oleh pendatang untuk mengikuti
perubahan mode perekonomian di tiap zaman dinilai membawa
keberhasilan dalam mengembangkan usaha yang mereka
jalankan.
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d. Persepsi Pendatang terhadap Kelompok Etnisnya Sendiri:
Nekat, Egois, Agresif dan Tidak Suka Berterus Terang walau
Sukses Secara Finansial
Pandangan yang dibentuk pendatang terhadap kelompok
etnisnya menyebar ke dua arah penilaian, yakni positif dan negatif.
Pada penilaian positifnya, pendatang dianggap sebagai orang yang
sukses secara finansial. Sementara itu, pada penilaian negatifnya,
pendatang dianggap sebagai orang yang nekat, egois, agresif dan
tidak suka berterus terang. Berikut ini adalah paparan lengkapnya
yang akan diawali lewat tabel ringkasan yang tersaji pada halaman
selanjutnya.
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Tabel 11.
Ragam Persepsi Pendatang terhadap Kelompok Etnisnya dalam Tiap Aspek
Kehidupan
No

1

Spesifikasi
Aspek
Kehidupan
Ekonomi

Kategori Tiap
Aspek
Kehidupan
 Tingkat
kualitas hidup

 Pola kebiasaan

2

3

Pendidikan

Perilaku Sosial
dan Agama

Tradisi
Budaya

Pengalaman yang Terjadi
 Pendatang unggul dalam tingkat perekonomian,
mampu mencapai kesuksesan dan meraih
kekayaan
 Penyebab: keunggulan tingkat pendidikan dan
pola kebiasaan yang mendukung terciptanya
kemajuan. Pendatang menjadi memiliki daya
saing dan mudah mencari pekerjaan
 Memilki etos kerja yang mendukung kesuksesan
ekonomi, seperti: rajin, giat dan mau bekerja
keras
 pola pikir: merantau untuk mencari kesuksesan,
tidak mudah malu dan orietasi kerja jangka
panjang penuh perencanaan
 Memiliki pola pikir dan sifat yang dinilai negatif
walau memberi kontribusi pada kesuksesan
finansial, seperti: nekat, berani ambil resiko,
agresif, dan orientasi untuk mengumpulkan uang
sebanyak-banyaknya

 Tingkat
kualitas hidup

 Pendatang unggul dalam tingkat pendidikan,
maka dari itu pendatang berwawasan luas

 Pola kebiasaan

 Pola pikir: pendidikan dan keterampilan penting
untuk dimiliki
 Memiliki jiwa sosial yang rendah. Sifat-sifat
pendatang egois, hanya memperdulikan diri
sendiri dan tidak bertanggung jawab

 Tingkat
kualitas hidup
 Pola kebiasaan

4

Penilaian yang Dibentuk atas Fakta

-

 Pola pikir pendatang adalah menganggap malu
sebagai bagian dari iman
 Memiliki pola pikir yang berorientasi untuk
mengejar uang. Kebiasaan pendatang setelah
mengumpulkan uang adalah mendermakan
kepada saudara-satu kampungnya agar mendapat
nama baik
 Pendatang memiliki kebiasaan untuk melarikan
diri ketka terlibat masalah. Status mereka
sebagai perantau menyebabkan mereka merasa
bebas dari tanggung jawab sosial
 Pendatang memiliki kebiasaan untuk tidak
berterus terang. Mereka akan melakoni gaya
hidup prihatin untuk menutup-nutupi kekayaan
agar uangnya tidak terpotong oleh keperluan
sumbangan sosial
-
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1)

Sukses Secara Finansial
Sama seperti pendapat orang Betawi dalam memandang
penyebab kesuksesan pendatang dalam segi finansial. Pendatang
pun menganggap bahwa mereka mampu meraih sukses secara
finansial karena keunggulan mereka pada tingkat pendidikan dan
kepemilikan faktor internal berupa orientasi ekonomi jangka
panjang serta prinsip hidup mereka untuk kerja keras tanpa
mementingkan gengsi.
Orientasi ekonomi jangka panjang pendatang penuh visi
dan perencanaan. Hal ini menyebabkan pendatang paham akan
semua resiko yang harus ditanggungnya ketika berusaha mencari
uang. Semua resiko dijalani dengan sabar, tekun, penuh
komitmen. Visi dan perencanaan yang matang menyebabkan
pendatang berani untuk berspekulasi untuk menekuni suatu mode
usaha tertentu. Bergengsi atau tidaknya suatu pekerjaan akan
tetaplah dijalani dengan kerja keras dan tidak mudah malu,
selama pekerjaan tersebut mampu menghasilkan uang.

2)

Nekat, Egois, Agresif
Terdapat pula persepsi negatif yang ditujukan pada
pendatang. Disini pendatang dipandang sebagai orang yang nekat
sekaligus agresif dan tidak bertanggung jawab. Selain itu
pendatang juga merupakan orang yang egois dan tidak suka
berterus terang. Oleh pendatang, kelompoknya sendiri dinilai
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nekat

karena

mereka

telah

lebih

memberanikan

diri

menyeberangi lautan, menuju pulau Jawa untuk mengadu nasib
di Jakarta. Terkadang mereka menggunakan tindak agresif ketika
mencari uang. Status domisili mereka yang tidak tetap
menjadikan pendatang lebih bebas, terutama untuk lari dari
tanggung jawab ketika terlibat masalah. Sehabis menusuk mati
seseorang pendatang bisa saja kabur bersembunyi di kampung
halamannya agar merasa aman.
Rendahnya rasa tanggung jawab yang dimiliki pendatang
dan orientasi mereka yang hanya mengejar uang demi
kepentingan pribadi memunculkan penilaian egois. Pendatang
dianggap memiliki andil dalam pengerusakan ekosistem alam di
daerah Condet. Kebanyakan pendatang yang hadir berusaha
membujuk orang Betawi agar mau menjual hak kepemilikan
tanah. Akan tetapi, mereka hanya mengejar kepentingannya
untuk membangun rumah atau infrastruktur untuk membuka
usaha. Hasilnya, penjualan hasil kebun orang Betawi berupa
pepaya, mangga, pisang, jambu ke Pasar Minggu kini hanya
nostalgia yang terabadikan lewat lagu. Pepohonan kayu manis,
salak, dan duku kini musnah, semua telah dilibas tergantikan
bangunan batu. Suhu udara Condet pun tak sesejuk dulu yang
selalu segar dengan sensasi aroma kembang dan buah-buahan.
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Orientasi

pendatang

yang

mengumpulkan

uang

sebanyak-banyaknya memunculkan anggapan bahwa pendatang
merupakan orang yang egois, hanya berorientasi pada haknya
untuk mengumpulkan uang tanpa sadar akan kewajiban yang
harus mereka taati sebagai bagian dari warga masyarakat dan
tidak memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat yang
tinggal di lingkungan yang sama

Tahapan lebih lanjut yang ditemukan dari hasil penilaian
adalah kemunculan prasangka. Masing-masing kelompok etnis
memiliki prasangka yang ditujukan pada kelompok etnis yang berasal
dari Jawa, Madura dan Ambon.
Orang Jawa dianggap sebagai orang yang hanya mau bekerja
sama dengan sukunya sendiri. Di wilayah penelitian terdapat
kelompok usaha berbudaya tunggal (hanya berisikan orang-orang yang
beretnis Jawa yang berasal dari Semarang, Jepara dan Kudus). Oleh
orang Betawi kelompok ini diberi sebutan “Grup Metromini”. Tindaktanduknya dianggap tidak memiliki toleransi karena meresahkan dan
merugikan, misalnya: konsumsi miras dan membuat kegaduhan
(menari-nari, dan memainkan musik dengan suara yang keras) dan
membuat jalanan di dalam pemukiman menjadi rusak tanpa mau
mengganti. Sifat grup Metromini juga dinilai egois, hanya berorientasi
pada haknya untuk mengumpulkan uang dan tidak menunjukkan
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adanya itikad (sikap) untuk menjalin tali silaturahmi atau menunjukkan
kepedulian lewat bakti sosialnya terhadap warga sekitar.
Orang jawa juga dianggap tidak tau malu. Diperantauan
mereka rela bekerja apa saja asal menghasilkan uang, meskipun
sebagai kuli panggul, tukang becak bahkan mengemis. Bagi pendatang
yang berlatar belakang etnis Jawa, prinsip untuk tidak mudah malu
dalam menekuni pekerjaan adalah prinsip yang membedakan
kelompok mereka dengan orang Betawi. Pendatang yang berlatar
belakang etnis Jawa meyakini bahwa, malu adalah bagian dari iman.
Kerja keras adalah bagian dari usaha untuk maju dan Allah SWT yang
akan menentukan hasilnya, sehingga rasa malu yang harus ditanggung
tidak terlalu dijadikan persoalan apalagi jika harus menanggung malu
yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas taraf kehidupan diri
sendiri dan keluarga. Sedangkan rasa malu ketika menekuni pekerjaan
rendahan akan menjadi persoalan bagi orang Betawi karena mereka
merasa gengsinya bisa jatuh sebagai tuan rumah.
Terakhir adalah tidak suka berterus terang. Kedua kelompok
penelitian menilai bahwa orang Jawa cederung mencari muka di
kampungnya sendiri. Uang yang mereka dapatkan diperantauan akan
cenderung untuk “dibuang” ke kampung halamannya daripada
sumbangkan untuk pembangunan lingkungan tempat tinggalnya.
Sementara itu, agar kekayaannya tersamarkan dan tidak banyak
terpotong untuk sumbangan pembangunan lingkungan maka mereka

112

memilih utuk menjalani hidup prihatin di kota Jakarta. Mereka
menjalani gaya hidup yang serba terbatas walaupun di desa memiliki
rumah yang bagus
Prasangka yang ditujukkan pada orang Madura adalah gemar
menempati lahan kosong tanpa izin. Setelah itu, mereka akan berusaha
mendominasi di wilayah tersebut. Lahan-lahan bernilai ekonomis,
misalnya lapak pasar akan berusaha mereka kuasai. Labelisasi pun
muncul pada orang Madura yaitu pemulung.
Orang berperangai kasar, agresif dan gemar mendominasi dan
memonopoli lingkungan serta usaha perekonomian di setiap tempat
yang mereka tinggali merupakan prasangka terhadap orang Ambon.
Mereka dianggap akan membawa kerugian dan keresahan pada
lingkungan yang ditempatinya.
Hasil temuan juga menunjukkan bahwa terdapat prasangka
khusus yang dibentuk oleh orang Betawi terhadap beberapa kelompok
etnis, dan ini tidak muncul dari prasangka yang dimiliki oleh
pendatang. Prasangka ini muncul sebagai akibat dari standar yang
dimiliki oleh orang Betawi tentang pelaksanaan akidah agama Islam.
Beberapa kelompok etnis dinilai tidak melaksanakan akidah ajaran
agama Islam dengan benar ketika menjalani aktivitas perekonomian,
bahkan lebih menghamba kepada nilai materialisitis. Kelompok etnis
tersebut misalnya pendatang dari Bima (Nusa Tenggara timur)
melakukan simpan pinjam uang dengan sistem bunga. Lain lagi
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dengan orang beretnis Tionghoa yang diaggap licik dan pelit karena
selalu berkeinginan untuk membeli dengan harga murah. Terakhir
adalah orang Padang, orang Betawi menyatakan bahwa pendatang dari
Padang menggunakan hukum adat, bukan hukum akidah agama Islam
dalam pembagian warisan. Dalam hukum adat orang Padang, kaum
perempuan-lah yang mendapat porsi warisan lebih besar dibandingkan
dengan laki-laki, sedangkan menurut hukum akidah agama Islam yang
juga diikuti oleh orang Betawi, kaum laki-laki seharusnya mendapat
bagian warisan lebih besar dibandingkan perempuan.
Paparan hasil temuan diatas menunjukkan bahwa masingmasing kelompok etnis memiliki dualisme penilaian terhadap in-group
dan out-group. Untuk menutup bagian ini penulis akan memaparkan
arah persepsi yang konsisten dari kedua kelompok etnis terhadap ingroup dan out-group.
Pertama mengenai konsitensi arah persepsi dari kedua
kelompok etnis terhadap orang Betawi. Persepsi positif orang Betawi
terhadap in-group berlaku lebih konsisten. Ini dapat terjadi karena
orang Betawi beranggapan bahwa pembuktian diri berperilaku sebagai
seorang muslim lebih penting nilainya ketimbang kepemilikan harta
atau strata pendidikan formal. Konsistensi ini juga terjadi pada
persepsi positif pendatang terhadap orang Betawi. Kesan pengalaman
menyenangkan yang diperoleh selama berbaur dengan orang Betawi
menyebabkan prasangka positif tentang sosok orang Betawi bertahan
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lebih konsisten. Pendatang merasa banyak mendapat bantuan dari
orang Betawi selama tinggal bersama mereka, bantuan inilah yang
memunculkan rasa hutang budi pada orang Betawi. Selain itu,
pendatang juga memiliki pandangan bahwa status muslim merupakan
hal yang memuat unsur kebaikan, pendatang menganggap bahwa
orang yang beragama muslim adalah orang baik. Maka dari itu
kesamaan dalam segi kepemelukan agama juga turut mempengaruhi
penilaian positif terhadap sosok orang Betawi.
Kedua mengenai konsistensi arah persepsi kedua kelompok
etnis terhadap pendatang. Walau beberapa prasangka telah terbentuk,
orang Betawi tetap konsisten untuk memandang pendatang secara
positif. Penyebabnya ada dua, (1) disebabkan oleh manfaat hadirnya
pendatang diwilayah mereka. Dibalik segala perlakuan tidak
menyenangkan yang pernah mereka terima dari pendatang, kehadiran
pendatang dinilai lebih banyak memberi hal-hal yang bermanfaat,
misalnya: berkembangnya infrastruktur yang mengubah wajah
kampung Condet menjadi lingkungan strategis, orang Betawi merasa
bisa banyak belajar serta bertukar pikiran dengan pendatang, dan
banyak orang Betawi yang tersalurkan tenaganya lewat lapangan kerja
yang dibuka oleh pendatang. Pengalaman tersebut lebih memuat kesan
positif bagi orang Betawi sehingga mereka pun menyatakan bahwa
berbaur dengan pendatang amatlah menyenangkan. (2) lebih
dipengaruhi oleh tuntutan hidup orang Betawi untuk berbuat baik
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dengan cara tidak menganggap orang lain sebagai pribadi yang negatif.
Sementara itu, konsistensi persepsi yang dibentuk pendatang terhadap
kelompok etnisnya justru berkebalikan dengan konsistensi persepsi
orang Betawi terhadap out-group. Pendatang secara konsisten
mempersepsikan In-group secara negatif. Sebabnya, sosok pendatang
sebagai orang yang egois dan tidak bertanggung jawab memiliki kesan
yang lebih kuat. Kebanyakan pendatang lebih senang menuntut haknya
daripada melaksanakan kewajiban, mereka akan lari jika terlibat
masalah. Selain itu, kehadiran pendatang juga dianggap memiliki andil
dalam pengerusakan ekosistem alam di daerah Condet Balekambang

3.

Strategi Akulturasi Orang Betawi Condet Balekambang
Bagian ini merupakan paparan hasil temuan tentang cara orang
Betawi masuk kedalam proses akulturasi. Berhadapan dengan
konsekuensi yang timbul akibat akulturasi, kepemilikan nilai serta
pemahaman

tentang

diri

maupun

pendatang

menjadi

dasar

pertimbangan orang Betawi untuk membentuk sikap dalam memilih
strategi mana yang paling adaptif.
Peneliti menggunakan empat alternatif konseptual strategi
akulturasi yang juga dikemukakan oleh Berry (1980) untuk
memaparkan hasil temuan terkait strategi akulturasi yang digunakan
oleh orang Betawi Condet Balekambang. Asimilasi, separasi, integrasi
dan marginalisasi merupakan varietasnya. Pun demikian, dari empat
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alternatif strategi akulturasi yang dikemukakan diatas hanya tiga
strategi

yang

memiliki

relevansi

terhadap

hasil

penelitian,

marginalisasi tidak mereka pilih.
Paparan bagian ini juga turut menyertakan tabel ringkasan.
Dalam tabel akan terdapat kolom-kolom yang secara singkat
menjelaskan proses terbentuknya strategi akibat rantai antesedenkonsekuensi. Mengingat akulturasi merupakan proses yang terus
berkelanjutan, maka kolom khusus tentang konsekwen lanjutan akibat
kemunculan strategi juga turut disertakan, berikut ini adalah
pemaparan hasil temuannya.
a.

Asimilasi
Kategorisasi tema yang terkait dengan strategi asimilasi
pada orang Betawi Condet Balekambang memuat dua subkategori. Pertama adalah asimilasi pada gaya hidup dalam aspek
ekonomi dan pendidikan. Kedua merupakan asimilasi pada gaya
hidup dalam aspek tradisi budaya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sub-kategori kedua merupakan konsekuensi lanjutan yang
muncul akibat asimilasi pada sub-kategori pertama. Berikut ini
adalah paparan lengkapnya.
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Asimilasi Ekonomi dan Pendidikan: Bangkit Mandiri
Tabel 12.
Ringkasan Asimilasi Orang Betawi Condet Balekambang
pada Gaya Hidup Aspek Ekonomi dan Pendidikan

Rantai AntesedenKonsekuensi
Kesulitan ekonomi:
 Anteseden:
Kecenderungan pola
perilaku spesifik
untuk tidak mau
sekolah tinggitinggi, hidup santai
hanya mengadalkan
harta orang tua
menyebabkan tanah
habis terjual.
Akibatnya, mereka
kehilangan
pencaharian utama
sebagai petani salak
dan sulit untuk
mencari alternatif
pekerjaan pengganti.
Akhirnya orang
Betawi sulit untuk
sukses dan
meningkatkan taraf
kemakmuran
 Konsekuensi:
Lunturnya tingkat
ketaqwaan.
Kesulitan mencari
kerja menyebabkan
orang Betawi rela
melakoni pekerjaan
yang berpenghasilan
kecil, seperti narik
angkot atau ojek.
Pekerjaan semacam
ini dianggap
membuka pintu bagi
“pergaulan jalanan”
yaitu gaya hidup
yang
mendegradasikan
taqwa/ moral.
Akibatnya, banyak
orang Betawi yang
suka judi dan mabuk

Strategi
Bangkit mandiri:
a. Motif
untuk
bangkit:
pengalaman
tidak
menyenangkan sebagai orang
yang sulit mengembangkan
taraf perekonomian
b. Cara yang digunakan:
1) Merubah pola kebiasaan pada
aspek ekonomi
 Pola
pikir
tentang
kesetaraan peran gender:
kini perempuan turut punya
peran dalam mencari uang
 Mengubah
etos
kerja
menjadi mandiri, bekerja di
jalan yang halal dan tidak
lagi bergantung pada harta
orang tua
 Merubah tehnik investasi
tanah: tidak hanya dijual
lalu uangnya dihabiskan.
Uangnya akan digunakan
sebagai modal membangun
kontrakan,
membuka
warung, atau digunakan
untuk membeli lagi tanah
yang lebih luas sebagai
usaha pemupukan kapital
jangka panjang
2) Merubah pola kebiasaan pada
aspek pendidikan:
 Kini memiliki pola pikir
bahwa pendidikan formal
itu penting
Media yang digunakan:
Belajar
dari
pengalaman
pendatang: Pengalaman sukses
pendatang dijadikan contoh
pembelajaran. Secara selektif
orang Betawi menyerap pola
pikir pendatang, terutama yang
dianggap
dapat
membawa
dampak positif berupa kemajuan

Konsekuensi
Lanjutan
Orang
Betawi
menjadi
semakin
lemah:
 Rasa persaudaraan
yang semakin
pudar: tututan
untuk survive
dalam aspek
perekonomian
menimbulkan pola
pikir materialistis
yang
menyebabkan
mereka mau
dijadikan alat
untuk membujuk
saudaranya agar
rela pindah demi
menjual hak
kepemilikan
tanahnya pada
pendatang
 Gengsi yang
berubah arah: pola
pikir materialistis
menyebabkan
gengsi bukan
diukur lewat
ketaatan
menjalankan
ibadah dan akidah,
tetapi lebih pada
prestis atas
kepemilikan harta

 Muncul sikap
resisten terhadap
pola pikir antar
sesama orang
Betawi
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Berdasarkan tabel diatas, bayang-bayang kemiskinan menjadi
anteseden yang melatar belakangi keputusan bangkit mandiri sebagai
strategi asimilasi dalam aspek ekonomi dan pendidikan. Informan IM
dan PM menyatakan bahwa sebagai orang Betawi dirinya merasa
prihatin atas nasib kaumnya yang terpuruk secara tingkat
perekonomian. Orang Betawi sulit mencari pekerjaan, tingkat
pendidikan tinggi (SMA atau Sarjana) sebagai salah satu prasyarat
yang dibutuhkan dalam persaingan dunia kerja menjadi kendala
utamanya.
IM menyatakan bahwa kini banyak orang Betawi yang
merasa kebingungan untuk mencari uang. Keadaan hidup orang
Betawi kini sedang terjebak dalam situasi yang serba sulit karena
tanah sudah semakin menipis akibat kebiasaan menjual ketika
terpepet butuh uang. Kini, mengandalkan hidup hanya dengan
menjual tanah saja sudah mustahil apalagi untuk melanjutkan
aktivitas mata pencaharian pokok orang Betawi Condet tempo dulu
yang mendayagunakan kepemilikan tanah untuk bertani salak.
Problem lain pun bermunculan, giliran PY yang angkat suara.
Orang Betawi memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah,
akibatnya sulit mencari kerja dan banyak yang menganggur.
Keadaan tidak produktif ini menyebabkan orang Betawi rela
menerima pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan, misalnya sebagai
sopir angkot. Pekerjaan inilah yang menyebabkan terbukanya pintu
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bagi “pergaulan jalanan”, pergaulan yang dianggap telah merusak
moral dan mementahkan kembali pengetahuan tentang ilmu agama,
khususnya bagi para anak muda. IM juga merasakan dampaknya,
dirinya menyatakan bahwa kini anak-anaknya sulit sekali untuk
disuruh sembahyang dan mengaji karena pengaruh pergaulan.
Keadaan ini dirasa amat mengkhawatirkan. Kedua informan merasa
khawatir apabila tuntutan hidup secara agama tidak dipenuhi maka
keselamatan tidak akan menyertai anak-anak mereka di dunia
maupun akhirat.
Berhadapan dengan beberapa problem yang telah terpaparkan
diatas, orang Betawi tidaklah menganggap pendatang sebagai orang
yang harus disaingi dan dimusuhi. Justru orang Betawi beranggapan
bahwa pengalaman sukses pendatang dapat dijadikan contoh
pembelajaran agar keadaan perekonomian mereka tidak melulu
terpuruk. Orang Betawi ingin bangkit, mereka menjadikan kontak
pembauran dengan pendatang sebagai media bertukar pikiran.
Hasilnya, secara selektif orang Betawi menyerap pola pikir
pendatang, terutama yang dianggap dapat membawa dampak positif
berupa kemajuan. Orang Betawi mengambil hikmah bahwa mereka
harus bisa mandiri dan mengubah beberapa pola kebiasaan
perealisasian nilai kepraktisan dalam bentuk pola pikir maupun
perilaku yang dirasa mengekang kesuksesan. Pun demikian, mereka
masih memadukan pelaksanaan akidah sebagi tuntutan nilai
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keselamatan dan gengsi sebagai pedoman perealisasian keinginan
untuk

bangkit

mandiri.

Terjadilah behavioral

shift sebagai

konsekuensi lanjutannya.
IM getol menjalin pembauran dengan pendatang. Ia pun
berprinsip bahwa tidak bergaul tidak belajar. Banyak pengetahuan
baru yang ia serap dari pendatang yang merubah pola pikirnya,
terutama dalam memandang pentingnya arti pendidikan formal. Kini
IM mewajibkan anak-anaknya untuk sekolah. Tidak hanya
mewajibkan anak-anaknya, IM pun menuntut dirinya sebagai
individu yang harus berpengetahuan, ia berpandangan bahwa belajar
itu berlangsung sepanjang hidup, sebagai orang Betawi ia tidak lagi
ingin lekat dengan citra sebagai orang yang bodoh, norak dan
ketinggalan zaman.
Untuk belajar, IM aktif melibatkan diri pada program PKK,
dari sana ia banyak mendapat pengetahuan lewat berbagai
penyuluhan-penyuluhan

dibidang

pendidikan,

kesehatan

dan

pemberdayaan perempuan. Saat ini, persaingan perekonomian era
modern menyebabkan IM memiliki pola pikir baru tentang
kesetaraan peran gender didalam bahtera rumah tangga yakni.
Menurutnya, saat ini perempuan Betawi sebaiknya tidak hanya
berperan dalam sektor domestik. Namun, suami dan istri harus bisa
sama-sama berperan untuk menafkahi keluarga karena mereka akan
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kesulitan bertahan hidup dalam persaingan ekonomi era modern jika
mengandalkan harta warisan orang tua yang semakin menipis.
Sementara itu, PM menyerap pola pikir pendatang tentang
pentingnya usaha untuk mandiri dan tehnik investasi tanah. Bagi diri
PM penyerapan pola pikir tersebut menyebabkan dirinya membentuk
sikap untuk resisten, tidak mau lagi menyerap pola pikir antar
sesama orang Betawi. PM berpandangan bahwa inilah saat bagi
dirinya untuk bangkit mandiri, tidak seperti orang Betawi pada
umumnya yang sulit maju karena malas, hanya bergantung pada
harta orang tua dan pada akhirnya harta tersebut habis karena
dihambur-hamburkan. PM memulai langkahnya untuk membuka
usaha sambilan. PM meniru usaha pendatang untuk menjalankan
bisnis isi ulang air minum. Akan tetapi, tuntutan untuk tekun,
menjalani langkah-langkah tahapan dengan sabar memunculkan
perasaan tidak nyaman. PM ingin yang praktis, keinginan inilah yang
menyebabkan ia menerima tehnik investasi tanah yang banyak yang
digeluti oleh pendatang. Tanah tidak lagi mudah ia jual, kini PM
lebih suka bisnis kontrakan diatas sisa tanah yang dimilikinya. Kalau
pun di jual ia akan mematok harga tinggi sebagai modal untuk
membeli tanah yang lebih luas.
Tidak hanya PM, semenjak kepemilikan lahan habis terjual
kini orang Betawi yang lain bertansformasi mode aktivitas
perekonomiannya dari sektor pertanian ke jasa atau perdagangan,
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walau untuk menyambung hidup kini orang Betawi harus bekerja
seadanya. Akan tetapi, alternatif pekerjaan yang mereka pilih
tetaplah sejalan dengan ajaran agama, jangan sampai membuat
mereka mendapat dosa, terlihat seperti orang susah dan membuat
malu. Tukang ojek menjadi alternatif pekerjaan yang ditekuni oleh
orang Betawi pada umumnya. Menurut IM jadi tukang ojek lebih
baik daripada mengemis ataupun memulung karena ketika mengojek
mereka masih bisa nongkrong sambil mencari uang tanpa harus
banting tulang dengan cara meminta-minta atau bergelut dengan
sampah-sampah yang kotor. Alternatif aktivitas perekonomian orang
Betawi lainnya adalah sewa kontrakan, membuka toko kelontong,
jual pulsa dan warung nasi uduk atau menjual gorengan.
Tumbuhnya tuntutan dan kesadaran orang Betawi untuk
bangkit mandiri tidaklah mengartikan siklus asimilasi terputus disini
dengan akhir yang menyenangkan, ada konsekwensi yang harus
ditanggung. PM mengakui bahwa tuntutan untuk survive dalam
aspek perekonomian menyebabkan tumbuhnya pola pikir baru di
kalangan kelompok etnisnya, yakni materialistis. Fokus hidup untuk
mengejar uang dianggap sebagai penyebab orang Betawi kini
menjadi semakin lemah. Dikatakan lemah karena mereka tidak
mampu mengamalkan tuntutan nilai keselamatan dan kerukunan,
yakni bertindak jujur dan menjaga kebersamaan antar saudara. Rasa
persaudaraan antar sesama orang Betawi semakin luntur, sesama
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orang Betawi kini tega untuk “mengusir” saudara atau kerabat
Betawinya, mereka mau dijadikan alat oleh pendatang yang sedang
membutuhkan tanah. Ketika uang berbicara maka ada saja orang
Betawi

yang

mati-matian

berusaha

membantu

pendatang

mendapatkan tanah, mereka akan melancarkan strategi persuasif,
terus menerus membujuk agar saudara/kerabatnya mau menjual
tanah pada pendatang, jika berhasil maka komisi akan mereka dapat.
Anak-anak muda juga mendapat pengaruh dari pola pikir
materialisitis. Menurut PM kini gengsi tidak lagi di dapat dari
pengamalan akidah dan perbuatan baik. Anak muda kini merasa
lebih bangga jika memiliki sebuah tunggangan berupa sepeda motor
model baru. Jika tidak dibelikan maka orang tua akan ditekan dan
terus dibujuk.
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Asimilasi Tradisi Budaya: Ikut yang dikembangkan Zaman
dan Pernikahan Eksogami
Tabel 13.
Ringkasan Strategi Asimilasi Orang Betawi Condet
Balekambang pada Gaya Hidup Aspek Tradisi Budaya
Rantai AntesedenKonsekwen

Strategi

a. Strategi untuk bangkit
secara finansial dan
Gempuran modernisasi:
tuntutan untuk mandiri
juga menyebabkan kini
orang Betawi harus
bekerja lebih keras
mereka
menjadi
semakin sibuk, tenaga
banyak yang terbuang
sehingga
waktu
berkualitas
untuk
keluarga banyak yang
tersita.
Akibatnya,
orang
Betawi
mengalami
kesulitan
untuk menggenerasikan
tradisi. Kini banyak
orang Betawi yang
kebingungan
akan
tradisinya
sendiri.
Terutama jika harus
melaksanakan
suatu
upacara yang sesuai
dengan tata cara tradisi.

Ikut yang dikembangkan zaman:
a. Motif
mengikuti
modernisasi: bingung utuk
mengikuti
tata
cara
pelaksanaan perayaan yang
sesuai tradisi berpadu
dendan tawaran fasilitas
modern dinilai memiliki
keunggulan
karena
menawarkan kepraktisan
dan lebih ekonomis.
b. Cara yang digunakan:
 Menggunakan peranti
modern, misalnya dvd
player, pengeras suara,
lagu dangdut, catering
dalam
upacara
pernikahan
 Menggunakan
kemasan tata cara
pernikahan
modern
(tata cara nasional)
karena lebih ringkas,
tidak merepotkan dan
ekonomis.

b. Keterpurukan
ekonomi: sulit sukses
akibat
pertentangan
antara tuntutan nilai
kepraktisan
VS
kompetitif

Pernikahan eksogami
 Motif melakukan
eksogami: Pernikahan
endogami sudah tidak
relevan lagi dilakukan
untuk tujuan
mempertahankan harta
warisan karena harta
warisan berupa tanah
sudah semakin menipis
dan tidak bisa
diandalkan untuk
menjamin hidup.

Konsekuen
Lanjutan

_

_
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Tuntutan untuk mandiri untuk lepas dari keterpurukan
kondisi tingkat perekonomian menyebabkan kini orang Betawi harus
bekerja lebih keras, membanting tulang untuk mencari nafkah bagi
keluarga. Kendala disini bukan disebabkan karena kerasnya usaha
yang harus mereka tanggung. Akan tetapi, mereka menjadi semakin
sibuk, tenaga banyak yang terbuang sehingga waktu berkualitas
untuk keluarga banyak yang tersita untuk urusan pekerjaan dan
menembus padatnya arus lalu lintas kota Jakarta ketika pergi-pulang
kantor. Akibatnya, orang Betawi mengalami kesulitan untuk
menggenerasikan

tradisi

pada

anak-anaknya,

PY

lah

yang

mengalaminya. Selain itu, IM turut menyatakan upaya untuk lepas
dari bayang-bayang keterpurukan juga menyebabkan orang Betawi
rela keluar dari pakem tradisi yang telah mapan, yakni pernikahan
endogami menuju eksogami.
Paparan pengalaman PY diatas bisa menjadi salah satu
contoh kasus yang mengakibatkan pudarnya pelestarian tradisi
budaya Betawi karena pengaruh faktor eksternal. Nyatanya, hasil
temuan menunjukkan bahwa rendahnya frekuensi penggenerasian
menyebabkan orang Betawi mengaku memiliki pengetahuan yang
minim akan tradisi, hal ini menyebabkan mereka merasa
kebingungan ketika dituntut untuk melaksanakan prosesi upacara
tradisi, misalnya pernikahan. Tawaran fasilitas modern pun begitu
kuatnya dan membawa keunggulan. Akhirnya, orang Betawi
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memiliki kecenderungan untuk ikut menggunakan produk modern
dalam perhelatan pernikahan.
Peneliti mendapat kesempatan untuk menyaksikan langsung
fenomena “kebingungan” menjalankan tradisi dalam pernikahan
orang Betawi. Saat itu ada orang Betawi yang menikah dengan
pendatang dari Makassar. Prosesi yang digunakan adalah prosesi
pernikahan yang mereka sebut dengan tata cara nasional. Menurut
mereka tata cara ini merupakan prosesi yang sudah berlaku umum.
Orang Betawi yang mengadakan hajatan memilih menggunakan cara
yang umum (nasional) karena dirinya mengaku bingung dan tidak
tahu cara melaksanakan pernikahan ketika harus ikut tradisi. Dalam
tata cara nasional unsur inti dan unsur tradisi memang dikemas jadi
satu, namun unsur tradisi yang panjang, bertahap, melelahkan dan
membutuhkan biaya yang besar disunat menjadi lebih ringkas,
ekonomis dan tidak repot. Bisa dibilang, pelaksanaan tata cara
nasional merupakan strategi untuk mempertahankan beberapa unsur
corak tradisi dengan kemasan yang modern.
Saat itu, unsur tradisi yang dilaksanakan adalah mengarak
rombongan mempelai pria yang membawa mas kawin beserta roti
buaya dengan iringan rebana hadroh. Ciri khas pernikahan Betawi
yakni adu pantun tidak dilaksanakan. Hanya MC
Ceremony) pernikahanlah yang menuturkan pantun.

(Master of
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Undur-undur jalannya mundur
Di Condet banyak polisi tidur
Apa artinya mempelai wanita dilulur?
Agar mempelai laki-laki betah di kasur!
Pohon palem dipinggir sumur
Ulat bulu hinggap di kain
Dari semalem nggak bisa tidur, kenapa?
Pengen cepet-cepet dinikahin! (catatan lapangan, Mei 2009)
Itulah pantun yang dilayangkan. Unsur tradisi sisanya telah
tergantikan dengan dominansi unsur modern. Musik-musik pengiring
menggunakan peranti modern yaitu sebuah cd player yang
tersambung dengan amplifier, tidak lagi menggunakan alat musik
tradisional Betawi. Saat itu, lagu-lagu modern berirama dangdut dari
rising star Ridho Irama yang menjadi musik pengiringnya. Sajian
kulinernya pun punya kesan modern yang kuat. Menggunakan
catering dan jeruk-jeruk import. Bahkan PY juga ikut mengomentari
bahwa roti buaya yang digunakan di pernikahan orang Betawi jaman
sekarang lebih pantas disebut anak biawak karena ukuran rotinya
yang memang semakin mengecil.
Paparan paragraf diatas tentang pernikahan eksogami orang
Betawi juga merupakan fakta kuat atas kasus asimilasi yang terjadi
pada orang Betawi. Selain sikap mereka yang terbuka untuk menjalin
kontak

dengan

pendatang

(sampai-sampai

melangsungkan

pernikahan), pernikahan eksogami bukanlah bentuk asli dari budaya
Betawi.
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IM menyatakan bahwa dalam pernikahan, orang Betawi
tempo dulu mengenal sistem perjodohan untuk mencarikan pasangan
hidup bagi anak-anak mereka. Sistem ini di kenal dengan “di
jodohin”. Sistem ini merupakan sistem perjodohan dimana orang tua
yang memilihkan jodoh ( pasangan hidup ) bagi anaknya. Namun
sistem ini tidak semata-mata menjodohkan anak atas keinginan orang
tua. Asas sama-sama cocok (antara calon yang ditawarkan oleh
orang tua dengan persetujuan dari anak) adalah suatu pertimbangan
dimana sistem perjodohan ini dapat di lakukan. Tujuan orang Betawi
tempo dulu menjodohkan anak mereka dengan sesama orang Betawi
adalah untuk mempertahankan harta benda yang mereka miliki agar
status kepemilikannya tidak jatuh ke tangan orang lain yang tidak
merupakan bagian dari suku atau kerabatnya. Hal inilah yang
menyebabkan Orang Betawi tempo dulu memiliki kecenderungan
untuk melakukan endogami. Akan tetapi harta benda orang Betawi
semakin lama semakin menipis dan tidak lagi bisa mereka andalkan
sebagai alasan pelaksanaan sistem pernikahan “di jodohin”.
Akhirnya

sistem

pernikahan

ini

semakin

ditinggalkan

pelaksanaannya oleh orang Betawi Condet Balekambang, dan orang
Betawi kini membuka dirinya pada pernikahan eksogami.
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b.

Separasi
Sebagai satu kesatuan dalam masyarakat, orang Betawi
memiliki harapan terhadap sosok pendatang, antara lain: mau
membaur, tidak mengekslusifkan diri, tidak sombong, tidak
memandang rendah orang Betawi, tidak egois, mau berpartisipasi
dalam upaya pengembangan lingkungan dan tidak berperilaku
diluar akidah. Harapan-harapan tersebut bertujuan untuk
menciptakan rasa kebersamaan, kemajuan bersama, menjaga
citra Condet sebagai lingkungan masyarakat yang religius dan
mencegah

masuknya

pengaruh

menimbulkan dosa. Hasil

gaya

hidup

yang

dapat

temuan menunjukkan bahwa

kemunculan strategi separasi hanya ditujukan bagi individu atau
kelompok yang perilakunya tidak mampu memenuhi harapan
orang Betawi ketika hidup sebagai satu kesatuan dalam
masyarakat. Konflik interpesonal menjadi konsekuensinya. Akan
tetapi, separasi menjadi keputusan akhir sebagai solusi konflik
ketika macam upaya seperti kompromi, persuasi, sosialisasi dan
mediasi

tidak

bisa

mengakomodasi

pendatang

untuk

memodifikasi perilakunya sesuai dengan harapan ideal saat hidup
sebagai kesatuan dalam masyarakat.
Sikap negatif terhadap kontak dengan pendatang dapat
muncul dalam kontinum yang tersebar mulai dari: ketidak
sukaan, perasaan tidak cocok untuk menjalin pembauran,
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kesiapan untuk mengalah, menurunkan frekuensi pembauran,
memutus kontak, terdorong untuk bertindak agresif, sampai pada
kesiapan untuk mengusir. Jika konflik sudah terlalu gawat, tidak
mampu lagi mereka tangani hingga merasa amat ketakutan maka
mengungsi akan menjadi pilihannya. Pemaparan hasil temuan
tentang kasus penggunaan strategi separasi akan diawali dengan
sebuah tabel ringkasan. Setelah itu, pengalaman unik para
informan Betawi melakukan separasi akan dikembangkan dalam
paparan lengkap.
Tabel 14.
Ringkasan Strategi Separasi Orang Betawi Condet Balekambang
Rantai AntesedenKonsekuensi
1. Sosok pendatang
yang
memberikan
perilaku
berkesan
negatif.
perilakunya
memberikan
kesan
negatif
karena
bertentangan dengan
kebersamaan,
kemajuan
bersama
dan citra Condet
sebagai lingkungan
masyarakat
yang
religius
2. Keinginan orang
Betawi
untuk
terhindar
dari
kerepotan
menyebabkan mereka
enggan
untuk
melibatkan
diri
dengan permasalahan
yang
tidak
ada
sangkut
pautnya
dengan dirinya.

Strategi
Cara penyelesaian konflik
a. Mengatasi rasa sakit hati dengan
upaya kompromi, persuasi, sosialisasi
dan mediasi agar pendatang mau
mengubah
perilakunya
yang
merugikan. Jika upaya diatas gagal
maka opsi separasi dipilih. Kontinum
strategi ini terbentang mulai dari:
 Mengalah, menurunkan frekuensi
pembauran dan memutus kontak.
Dalam kontinum ini orang Betawi
menyerahkan balasan atas rasa sakit
hati yang mereka terima pada Allah
SWT. mampu untuk mengalah
menjadi tanda kualitas diri sebagai
orang yang berahlak mulia
 Bertindak agresif dan mengusir. Sikap
ini dipilih ketika berhadapan dengan
seseorang yang meresahkan karena
melakukan vandalisme, pemerasan,
kekerasan fisik atau ajaran yang
menodai keluhuran tuntunan hidup
secara agama. Falsafah “elu jual guwa
beli”
merupakan
landasan
pembentukan sikapnya
 Mengungsi. Sikap ini bertujuan untuk
menyelamatkan diri dari sumber
konflik yang mengancam jiwa

Konsekuensi
Lanjutan
 Mulai
memperhitungkan
(laba
subjektif)
untung-rugi
pembauran:
Prasangka
yang
dibentuk terhadap
suatu kelompok
masyarakat
memunculkan
perasaan kesal dan
membentuk sikap
masa
bodo
terhadap
segala
permasalahan
yang terjadi dalam
kelompok tersebut
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1)

Mengalah,

Menurunkan,

frekuensi

Pembauran

dan

Memutus Kontak
IM dan PY merupakan informan yang pernah mendapat
perlakuan tidak menyenangkan dari pendatang. Pada kasus IM,
terdapat pendatang yang pernah ngotot tidak mau tahu untuk
merefleksikan akar permasalahan dan tetap mengakui bahwa
dirinya bersalah. Sedangkan PY memiliki pengalaman tidak
menyenangkan dari “Group Metromini”, dan Ia menyatakan
bahwa group ini amat egois, tidak memiliki kepedulian
terhadap perkembangan lingkungan padahal merekalah yang
menyebabkan jalanan menjadi rusak akibat terlindas roda-roda
armada bus. Bagi PY, grup metromini merupakan sumber
stress tersendiri. PY menggambarkan keegoisan kelompok ini
dengan istilah lokal “numpang berak doang”. Pembauran
mereka hanya sebatas mencari uang untuk makan, tidur, berak
(buang air) dan mandi (memenuhi kebutuhan mereka sendiri)
begitu telah mendapat uang maka mereka akan pulang
kampung.

Kelompok

ini

sering

mabuk-mabukan

lalu

memainkan musik dengan suara keras, padahal saat itu PY
sedang sakit gigi. Ketika PY melayangkan protes keberatannya
malah todongan samurai yang diterimanya, saat hari raya
lebaran tiba kelompok ini tidak pernah menunjukkan itikad
untuk mengaku kesalahan, meminta maaf dan bersilaturahmi.
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Menerima perlakuan seperti itu, Kedua informan jelas
merasa empet (kesal). Akan tetapi, mereka memilih untuk
mengalah, tidak melawan dengan kekerasan dan ikhlas mereka
terima rasa sakit hati itu. Bagi mereka biarlah nanti Allah SWT
yang membalas rasa sakit hati yang mereka terima. Menurut
IM dan PY mengalah dan menjauh itu penting, karena tidak
akan menyebabkan konflik menjadi berlarut-larut dan energi
tidak banyak yang hilang terbakar amarah. Lebih jauh dari itu,
kedua informan beranggapan bahwa mampu untuk mengalah
menjadi tanda kualitas diri sebagai orang yang berahlak mulia.
Keinginan untuk memutus kontak juga dilakukan PY
dengan “golongan kompleks”. PY beranggapan bahwa sebelum
proses pembauran terjadi orang-orang golongan kompleks
sudah terlebih dahulu memandang rendah (memberi penilaian
negatif) pada orang-orang yang tingkat pendidikannya tidak
setara dengan mereka. Orang-orang golongan komplek
cenderung lebih suka menutup diri. PY pun merasa kesulitan
untuk mendekati mereka dan terciptalah frekuensi pembauran
yang minim. Akibatnya, PY semakin merasa tersingkirkan dan
kesulitan memahami keinginan mereka.
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2)

Bertindak Agresif dan Mengusir
PY dan PM kembali menyampaikan informasi yang
berguna untuk mendalami bentuk strategi separasi khas orang
Betawi. Kali ini tentang pengusiran sosok pendatang yang
dianggap menganggu. Dalam kasus PY, pernah dijupai seorang
ABRI berjiwa preman. Ia kerap mengamuk, memeras dan
melakukan aksi vandalis dengan cara merusak rumah
kontrakan yang ditinggalinya. Awalnya PY bersikap masa bodo
dan pura-pura tidak tahu, ia enggan mendapat kerepotan untuk
mengurus hal ini. Namun, akibat desakan dari orang lain PY
merubah sikapnya untuk mau terjun langsung ke sumber
masalah. Statusnya sebagai RT pula yang memberinya beban
tanggung jawab untuk ikut serta dalam permasalahan yang
terjadi dan menyetujui usulan untuk melakukan pengusiran.
Bahkan, ketika bergerak secara kelompok, perilaku agresif
muncul sebagai strategi pemecahan masalah. Berikut ini adalah
cuplikan pernyataan dari PY:
“...Makannya pas saya jadi RT, ada tuh tentara, ABRI,
dia jiwanya jiwa preman. Pas mau apa ya, mau lebaran itu
ngarep THR dari TKW, kan ada rumah yang dikontrakin sama
TKI, rupanya dia ngeharepin ada THR dari situ. Nggak dikasi,
wah kaca-kaca dipukulin semua, buak...pas saya lagi di rumah,
BABINSAR dateng Assalammualaikum! Te, Te,RT. Weih
Berisik amat sih, saya bilang, apa? Itu tuh warga lu tuh, ada apa
warga guwa? Waaah...yo ayo. Nggak taunya rupanya, orang
dari Rindam itu udah penuh disana. Dia itu mau nge-gerebeg si
ABRI itu, cuma minta ijin dulu sama RT-nya. Gitu. Pak RT nih
begini pak RT, ini pelaku begini-begini-begini-begini...Parah
itu, pokoknya Pak RT begini, nanti Pak RT kumpulkan tanda
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tangan warga sini. Kalau memang nggak setuju dianya tinggal
disini nanti bilang sama saya, biar orangnya diungsikan. Ya
udah, nurut... Dobrak!, iya kan, Dobrak, Bler! Ada orang nya
di dalem, begitu orangnya di dalem, tuntun, di cepolin
(dipukuli) ama kita...” (PY 141)
Beralih ke kasus PM. Dirinya amat menginginkan
suasana pembauran yang rukun. Ia berharap agar pendatang
bisa menerima dan mengikuti tuntutan yang telah berlaku di
wilayah yang ia tinggali, yaitu: bisa menjaga kerukunan dan
menjaga nama baik Condet sebagai lingkungan masyarakat
yang religius. Jika ada pendatang yang perilakunya tidak
sejalan dengan tuntutan maka ia memilih untuk mengusirnya,
terutama jika pendatang itu membawa aliran keagamaan yang
dapat merusak tuntutan pelaksanaan ajaran agama Islam di
wilayah Condet. Alasan ini disebabkan karena PM merasa
ketakutan bila nantinya paham itu akan menimbulkan silang
pendapat diantara umat beragama dan akhirnya mereka
terprovokasi untuk saling berkonflik.
3)

Mengungsi
Bentuk separasi yang terakhir adalah keputusan untuk
mengungsi, menjauhkan diri dari sumber konflik yang
keadaannya dapat membahayakan hidup. Keputusan ini
dilakukan oleh PY saat terjadi bentrok antara Group Metromini
pool Condet dengan pool Clilitan tahun 2002. Bentrok ini
diperparah oleh issue yang berkembang bahwa kelompok pool
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Clilitan akan datang menyerang dan membumi hanguskan pool
Condet. Sadar bahwa jiwa diri dan keluarganya akan terancam
karena rumah PY tepat berada di belakang pool Metromini
Condet maka Ia merasa ketakutan dan memilih mengungsi
untuk sementara. Sambil mengungsi Ia berinisiatif untuk
mencari pertolongan pada pihak kepolisian dan pimpinan pusat
Group

Metromini

agar

cepat

tanggap,

turun

tangan

menyelesaikan masalah tersebut.
Separasi sebagai strategi menyebabkan orang Betawi
mulai memperhitungkan untung-rugi pembauran. Kelompok
yang dinilai membawa kerugian dalam pembauran akan
disikapi masa bodo. Dalam kasus PY kemunculan sikap ini
ditunjukan dengan keinginan untuk tidak peduli terhadap
segala permasalahan yang dialami oleh kelompok metromini
dan golongan komplek. PY enggan bertegur sapa dengan
mereka, kalaupun tegur sapa juga hanya basa-basi. Dirinya juga
enggan mengajak kedua kelompok itu untuk berpartisipasi
dalam kegiatan sosial dan keagamaan, misalnya kerja bakti
atau mengundang pengajian. Namun, sikap itu hanya ditujukan
pada segmentasi orang-orang yang dianggapnya sudah dewasa.
Hal ini disebabkan karena PY menganggap

orang dewasa

seharusnya sudah memiliki kualitas pertimbangan fungsi
berpikir untuk berinisiatif sadar bahwa diri adalah role model
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bagi generasi penerus, orang dewasa hendaknya tidak
memposisikan diri sebagai orang yang harus diberi contoh.
Sewajarnya mereka sudah bisa mengevaluasi tindakan diri pada
orang lain, dan jika sadar bahwa perbuatannya merugikan
orang lain maka sepantasnya memiliki tanggung jawab untuk
berubah.
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c.

Integrasi
Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

pemilihan

integrasi sebagai strategi dilatar belakangi pandangan orang
Betawi bahwa tiap manusia memiliki keunggulan yang bisa
diberdayakan bagi sesama. Dari pandangan tersebut muncullah
wujud integrasi dalam aspek sosial dalam bentuk: (1) mencapai
kemajuan bersama bagi masyarakat melalui pemberdayaan peran
status sosial; (2) mengoptimalkan peran sebagai orang tua
sebagai pembimbing generasi penerus; (3) saling mendoakan
orang lain; Wujud lain strategi ini muncul dalam integrasi
linguistik, akan tetapi tujuannya tetaplah mengarah pada integrasi
sosial, yakni: (4) menciptakan komunikasi efektif lewat
penggunaan bahasa Betawi. Tentunya tiap informan memiliki
pengalaman unik untuk menyatukan dua dunia yang berbeda.
Diawali dengan tabel ringkasan kita akan memulai pemaparan
hasil temuannya.
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Tabel 15.
Tabel Ringkasan Strategi Integrasi
Rantai AntesedenKonsekwen
1. Keunggulan pendatang
dalam tingkat ekonomi
(finansial) dan pendidikan
(intelektual)
dianggap
sebagai
potensi
untuk
bersama-sama
mengembangkan
lingkungan.

Strategi

Konsekwen Lanjutan

Integrasi sosial: Mencapai kemajuan
bersama bagi masyarakat melalui
pemberdayaan peran status sosial.
Cara yang digunakan:
 mengoptimalkan peran sebagai
RT untuk menentukan kebijakan
yang
bertujuan
merangkul
kelompok berperilaku merugikan
agar mau berpartisipasi dalam
upaya memajukan lingkungan
 Memunculkan
sikap
rela
berkorban demi menjaga kualitas
relasi mutualis
 Aktif
dalam
program
kemasyarakatan untuk menyerap
ilmu dan merealisasikannya dalam
gerakan sosial

 Secara politis, status
sosial berkaitan
dengan kekuasaan.
Lepasnya status
sosial menyebabkan
diri secara
individual diangap
tidak lagi memiliki
kuasa untuk
mengatur. Bagi
kelompok yang
dianggap merugikan
situasi ini amat
menguntungkan
karena mereka tidak
lagi memiliki
kewajiban untuk taat
pada kebijakan yang
pernah diberlakukan

2.
Lunturnya
tingkat
ketaqwaan:
Kesulitan mencari kerja
menyebabkan orang Betawi
rela melakoni pekerjaan
seadanya yang dianggap
membuka
pintu
bagi
“pergaulan jalanan” yaitu
gaya
hidup
yang
mendegradasikan
taqwa/
moral.

Integrasi sosial: Tidak serta merta
memutus kontak dengan pendatang
secara umum namun lebih memilih
untuk mengoptimalkan Peran sebagai
Orang Tua:
 Menyosialisasikan tuntutan nilai
keselamatan, yaitu: kewajiban
untuk beribadah pada anak muda
 Menjadi role model yang baik
dengan cara: taat beribadah, tidak
mabuk dan judi, tidak menyakiti
perasaan orang lain

3. Perbedaan bahasa yang
menyebabkan
ketidak
efektifan komunikasi

Integrasi linguistik:
Orang Betawi merasa kesulitan untuk
menanggapi percakapan dengan
bahasa yang digunakan pendatang.
Mereka tetap menggunakan bahasa
dan
dialek
Betawi
ketika
berkomunikasi dengan pendatang.

4. Pentingnya doa dan
mendoakan orang lain,
khususnya bagi orang yang
telah meninggal

Integrasi
sosial:
mengundang
pendatang dalam pelaksanaan upacara
daur kehidupan: Media silaturahmi
dan penyampaian harapan pada Allah
SWT

 Penggunaan dialek
Betawi muncul
sebagai
kecenderungan
ketika pendatang
berkomunikasi
dengan sesama
etnisnya.
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1)

Integrasi

sosial:

Mencapai

kemajuan

bersama

bagi

masyarakat melalui pemberdayaan peran status sosial
Ada satu kesamaan keinginan yang menyebabkan
para informan Betawi memilih strategi ini, yaitu menciptakan
kebersamaan yang membawa kemajuan bagi lingkungan dan
masyarakat. Akan tetapi, masing-masing dari mereka memiliki
skenario yang unik untuk meraihnya.
Pada kasus PY, kemunculan strategi integrasi
merupakan perubahan aliran dari separasi terhadap kelompok
pendatang yang amat tidak disukainya yaitu grup metromini.
Setelah kerusuhan diantara awak pool metromini mendapat
penanganan dari pihak kepolisian, PY yang saat itu menjabat
sebagai RT melakukan kompromi dengan pemilik grup
mertomini

untuk

mencari

solusi

tentang

kelangsungan

keberadaan pool metromini di daerahnya. Hasilnya, tercetuslah
perkembangan kebijakan.
Opsi pertama yang ditawarkannya mengarah pada
strategi separasi. Ragam pengalaman tidak menyenangkan
yang

pernah

ia

terima

dari

Group

Metromini

serta

kekhawatiran jika sewaktu-waktu kerusuhan kembali terjadi
menyebabkan Ia menuntut pada pimpinan pusat Metromini
agar pool dipindahkan keluar wilayah Condet Balekambang,
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bahkan ia juga menuntut supaya oknum-oknum yang terlibat
kerusuhan dipulangkan kembali ke wilayah asal mereka.
Opsi ke dua mengarah pada strategi integrasi, namun
strategi ini hanya akan berjalan lewat tuntutan yang harus
dipenuhi oleh pihak metromini. Opsi ini berlaku jika pemilik
metromini merasa keberatan untuk memindahkan poolnya,
tuntutannya antara lain: semua armada bus harus terparkir
dengan rapih di dalam pool, adanya penarikan biaya retribusi,
metromini wajib untuk memperbaiki setiap kerusakan jalan
yang mereka akibatkan, seluruh awak dituntut untuk memiliki
kepedulian antar sesama warga.
Kesepakatan pun jatuh pada opsi ke dua. Tuntutantuntutan

yang

harus

dipenuhi

oleh

pihak

metromini

menyebabkan kontak diantara mereka kembali terjalin. Lebih
jauh dari itu, tuntutan yang dilayangkan PY pada pihak
metomini juga menunjukkan bahwa dalam berbaur PY masih
menjunjung nilai kerukunan yang bertujuan untuk menciptakan
kebersamaan
keberadaan

dalam memajukan
pool

metromini

di

masyarakat.
daerahnya

Bagi

PY,

sebenarnya

merupakan asset potensial yang dapat diberdayakan dalam
pengembangan lingkungan dan masyarakat. Hanya saja
sebelum kerusuhan terjadi orang-orang metromini dinilai masih
egois, tidak memiliki inisiatif untuk memberi sumbangan uang
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bagi

pengembangan

lingkungan

dan

awaknya

sering

berperilaku meresahkan sehingga keberadaan mereka malah
menjadi merugikan. Melalui kesepakatan ini keberadaan pool
metromini bisa diberdayakan secara optimal. PY menyatakan
bahwa pungutan retribusi terbukti dapat memberi sumbangan
tetap bagi uang kas RT dan kelurahan dan hasilnya sempat
digunakan untuk pembangunan pos ronda.
Tuntutan agar awak metromini bisa menjaga sikap
untuk perduli antar sesama warga juga dirasa dapat mengubah
perilaku meresahkan yang biasa mereka munculkan. Selama
PY menjadi RT, tidak ada awak metromini yang berani
menenggak miras dan menyetel musik dengan suara lantang,
armada bus juga bisa terparkir rapih di dalam pool. PY menilai
bahwa seluruh awak metro mini mulai menaruh rasa hormat
pada sosoknya sebagai RT. Namun, selepas PY tidak lagi
menjabat sebagai RT awak metromini tidak lagi mau
mengindahkan kesepakatan yang berlaku. Kejenuhan pun ia
alami karena sudah merasa frustasi untuk membina perilaku
kelompok itu, aliran strategi terhadap pembauran PY dengan
kelompok metromini kembali beralih pada separasi. Ia sudah
terlanjur merasa amat sangat tidak suka dan memilih untuk
bersikap masa bodo terhadap sosok mereka. Baginya ia sudah
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paripurna sebagai RT, kini segala tanggung jawab ia serahkan
penuh kepada RT yang baru.
Upaya

menjalin

pembauran

seraya

mengejar

keinginan untuk menciptakan kebersamaan dalam memajukan
lingkungan juga dilakukan oleh PM. Cara yang Ia lakukan
tergolong unik, yaitu memunculkan sikap untuk rela berkorban.
Prinsip yang Ia miliki melatar belakangi kemunculan perilaku
ini. PM memiliki prinsip bahwa idealnya hidup janganlah
mengejar kepentingan pribadi dan berusaha mengungguli satu
sama lain, manusia harus dapat merangkul sesama untuk
mewujudkan

kebersamaan

yang

dapat

memajukan

lingkungannya. Agar harapan ideal bisa terwujud maka Ia tidak
boleh

membiarkan

dirinya

duduk

berpangku

tangan.

Terwujudnya harapan membutuhkan usaha dan pengorbanan,
termasuk keberhasilan untuk mempersatukan masyarakat guna
memiliki

kepedulian

dalam

memajukan

lingkungan.

Setelahnya, izin dari Allah akan muncul jika manusia sudah
ber-ikhtiar (berupaya)
Waktu, tenaga, status sosial dan uang menjadi potensi
yang dikorbankan oleh PM. Sebagai RT, PM berusaha untuk
merangkul dan mengakrabkan diri dengan seluruh warga tanpa
memperdulikan latar belakang strata sosial dan pendidikan.
Silaturahmi

merupakan

motif

PM

untuk

melakukan
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pembauran. Dalam upaya menjalin tali silaturahmi maka PM
rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk meningkatkan
frekuensi jam kerja dalam mengayomi warga. PM merasa
senang untuk terjun langsung pada tiap warganya. Dengan
usaha yang dilakukannya PM merasa dapat menangkap
informasi yang aktual, tajam dan terpercaya atas permasalahan
yang timbul pada tiap warganya.
Sejalan

dengan

usahanya

untuk

menjalin

tali

silaturahmi, PM juga rela mengorbankan uangnya. PM tidak
segan

untuk

menunjukkan

kedermawanan.

Berdasarkan

konsistensi antara pernyataan langsung dan perilaku yang
terobservasi

PM

gemar

mendermakan

uangnya

untuk

mentraktir tetanganya yang merupakan pendatang. Cafe
Pinggir

Kali

merupakan

tempat

dimana

PM

sering

bersosialisasi dengan warga. Cafe ini terletak pada pusat
konsentrasi pemukiman pendatang di wilayah RT/RW 05
Balerakyat Condet Balekambang. Disitu PM rela mentraktir
gorengan, rokok, mie dan gelas-gelas kopi instan yang
dikonsumsi oleh tetangganya yang kebetulan sedang berada
disana dan bercengkrama dengan PM. Contoh yang lain adalah
ketika PM memberikan uang kepada salah satu tetangganya
yang beretnis Jawa. Selain itu, pada saat pelaksanaan pesta
demokrasi Juli tahun 2009, terobservasi PM memberikan uang
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kepada anak tetangganya untuk tambahan uang jajan. Manfaat
yang dirasakan oleh PM dari perilaku kerdermawanannya
adalah munculnya perilaku abdikrat dari orang-orang yang
sering menerima uang darinya, dimana setiap perintah dari PM
akan dipatuhi.
PM juga rela merendah, walaupun ia memiiki status
sebagai RT akan tetapi ia tidak ingin memaksa warganya untuk
menghormati dirinya. PM menginginkan adanya situasi yang
saling hormat menghormati antara dirinya dengan para warga.
Kerelaan PM untuk merendah diaplikasikan PM pada pada
orang yang dianggapnya berada pada strata ekonomi kelas atas.
PM menyatakan bahwa orang yang telah mapan secara
ekonomi harus dihormati. Merendah merupakan strategi
persuasif yang dilayangkan PM agar orang-orang yang
dianggapnya telah mapan secara ekonomi dapat menunjukkan
perilaku kooperatif ketika PM membutuhkan bantuan, terutama
sebagai pundi dana bagi perealisasian hasil jajak pendapat
tentang permasalahan yang dialami oleh warganya.
Strategi persuasif ini berwujud aktifitas datang
mengunjungi orang-orang yang dianggap potensial. Dalam
kunjungannya PM membawakan buah-buahan kegemaran
orang-orang tersebut. Hal ini sekaligus merupakan upaya yang
dilakukan oleh PM selaku tamu dalam rangka memberikan
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penghormatan kepada tuan rumah. Biasanya hanya dengan satu
kali kunjungan PM merasakan hasil dari strategi persuasifnya.
Upaya persuasif yang dilakukan oleh informan berhasil
mengambil hati pendatang dan meningkatkan kualitas tingkat
pembauran diantara mereka sehingga jika sewaktu-waktu
informan berkunjung ke rumah pendatang untuk meminta
bantuan dirinya selalu mendapat tanggapan yang positif. Lebih
jauh dari itu, PM juga meyatakan jika para target dikunjungi
lebih dari satu kali maka akan semakin kooperatif dan
sumbangan yang mereka berikan akan semakin besar, ucap PM
sambil mengacungkan jempolnya.
Kerelaan PM untuk berperilaku dermawan juga
membawa dampak positif bagi pembentukan nama baiknya. Ia
berpendapat bahwa lebih baik uang digunakan bagi sesuatu
yang dapat mengakrabkan warga seperti mentraktir makan atau
memancing bersama daripada menggunakan uang untuk foyafoya dan berjudi. Dengan demikian kebutuhan untuk
bersenang-senang bisa terpenuhi, kerukunan dan kebersamaan
antara PM dan warga bisa semakin kuat dan nama baik bisa
tetap terjaga. PM juga menilai bahwa uang yang ia gunakan
untuk mencapai tujuannya tidaklah percuma karena ia yakin
bahwa besar kecil rezeki manusia telah diatur oleh Allah SWT.
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Pada informan IM, strategi integrasi merupakan
perubahan alur dari asimilasi. IM tidak sempat menamatkan
pendidikan

sekolah

dasarnya.

Akan

tetapi,

ia

bisa

mengaktualisasikan dirinya lewat perannya sebagai ibu RT.
Menurutnya, usia yang sudah menua memang menjadi
hambatan untuk meneruskan pendidikan di jalur formal. Akan
tetapi, baginya belajar tidaklah melulu hanya bisa didapat dari
bangku sekolah saja. Kini, sesuai dengan kondisi yang ia sadari
berbagai pengetahuan diserapnya melalui pertemuan ibu-ibu
PKK dikelurahan. Penyerapan pengetahuan merupakan upaya
IM untuk lepas dari citra orang Betawi yang norak, bodoh dan
ketinggalan zaman. IM pun mengaplikasikan pengetahuan yang
ia miliki dengan cara menjadi penggerak para kaum perempuan
di wilayah Balekambang untuk sama-sama berpartisipasi aktif
dalam

program

pemerintah

Pemberantasan Sarang Nyamuk.

seperti

POSYANDU

dan
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2)

Integrasi Sosial: Mengoptimalkan Peran Diri Sebagai
Pembimbing Generasi Muda
Masuknya gaya hidup yang berkorespondensi dengan
menurunnya tingkat taqwa/moral orang Betawi juga diatasi
lewat strategi integrasi. Artinya bukan orang Betawi serta
merta ikut terpengaruh, justru mereka malah melakukan tindak
prefentif lewat strategi persuasif terhadap para anak muda, baik
yang satu etnis maupun yang berlainan.
Ketiga informan, PM, IM dan PY tidak mau
memandang pendatang secara umum sebagai orang yang rusak
moralnya dan sebaiknya dijauhi. Strategi pengatasan masalah
dimulai dari dalam diri. Mereka membuat kesepakatan bagi diri
mereka sendiri untuk menjadi contoh teladan dalam perilaku
sosial dan agama. IM menekankan pada anak-anaknya suatu
kesadaran untuk tidak menunda-nunda ibadah. Ia akan
menasihati anak-anaknya untuk segera beribadah jika waktu
sholat sudah tiba.
PM dan PY lebih luas cakupannya. Setiap anak muda
yang jarang terlihat beribadah di masjid akan di dekati dan
diajak bergabung. Selain untuk membentuk kebiasaan taat
beribadah, mengajarkan anak muda untuk aktif dalam kegiatan
bersama di masjid juga bertujuan agar anak muda itu bisa
banyak kenal dengan warga sekitarnya.
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3)

Integrasi linguistik: Menciptakan Komunikasi Efektif
Lewat Penggunaan Bahasa Betawi
Hasil temuan menunjukkan bahwa metode paling
dominan yang digunakan para informan untuk mengidentifikasi
asal-usul kedaerahan seseorang adalah mencermati perilaku
berupa dialek (logat) dan bahasa yang dipakai seseorang. Akan
tetapi, ada temuan menarik terkait dengan penggunaan bahasa
kedaerahan ketika proses akulturasi terjadi di lingkungan
tempat tinggal orang Betawi yaitu integrasi linguistik, dimana
perbedaan bahasa tidak menjadi kendala dalam kontak.
Sorotan utama dalam integrasi linguistik adalah
penggunaan bahasa Betawi sebagai alat komunikasi sehari-hari.
Penggunaan Bahasa dan dialek asli Betawi terlihat menonjol
karena kedua kelompok etnis menggunakannya ketika menjalin
kontak lewat komunikasi.
Orang Betawi tetap mempertahankan penggunaan
bahasa dan dialeknya ketika berkomunikasi dengan sesama
orang di kelompok etnisnya ataupun pendatang. Namun, pada
pendatang penggunaan bahasa dan dialek Betawi menjadi ke
dwibahasaan. Bahasa dan dilaek ini digunakan pendatang
ketika berbaur dengan orang Betawi. Sementara itu, mereka
menggunakan bahasa asalnya ketika berkomunikasi dengan
orang yang memiliki kesamaan latar belakang etnis. Pun
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demikian, penggunaan bahasa Betawi tetap muncul sebagai
kecenderungan ketika komunikasi antar pendatang terjadi.
Penggunaan bahasa dan dialek Orang Betawi oleh
kedua belah pihak bertujuan untuk menciptakan komunikasi
yang

efektif.

Penggunaan

komunikasi

dengan

bahasa

kedaerahan pendatang menimbulkan kesulitan bagi orang
Betawi

untuk

menangkap

informasi

dan

memberikan

tanggapan.
“Guwa kagag ngarti omongan lu apa”, itulah respon
yang diungkapkan PM ketika bahasa kedaerahan pendatang
digunakan dalam kontak yang terjadi diantara mereka. Dirinya
memilih untuk berterus terang mengakui dan mengungkapkan
kesulitan yang dialami. PM menyatakan bahwa dirinya sebagai
Orang Betawi kesulitan untuk menanggapi suatu percakapan
dengan menggunakan bahasa kedaerahan pendatang walau
sebenarnya mereka mengerti maksud yang tersampaikan.
Mengetahui keterbatasan itu, pihak pendatang menyatakan
tidak berkeberatan untuk ikut menggunakan bahasa dan dialek
orang Betawi. Kesediaan tersebut juga disebabkan karena
bahasa dan dialek Betawi relatif mudah untuk dipelajari dan
digunakan.
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4)

Integrasi Sosial: Doa dan Mendoakan Orang Lain lewat
Pelaksanaan upacara daur kehidupan
Hasil temuan menunjukkan bahwa orang Betawi
Condet Balekambang memiliki tradisi perayaan upacara daur
kehidupan yang dibesarkan. Rentang perayaan upacara ini
dimulai dari usia kehamilan mencapai tiga bulan, nuju bulanan,
kelahiran bayi, pemberian nama bagi bayi, sunatan, pernikahan,
dan upacara kematian.
Menurut mereka, pada pelaksanaan upacara daur
kehidupan beberapa unsur modern telah berpadu dengan unsur
tradisi. Namun, makna paling penting yang terkandung tidak
berubah. Bagi orang Betawi pelaksanaan upacara daur
kehidupan merupakan media untuk menyampaikan keinginan,
doa dan harapan pada Allah SWT agar rahmat dan keselamatan
tetap dekat dengan mereka.

Hasil paparan tentang tiga kategori besar diatas (nilai dominan orang
Betawi Condet Balekambang, persepsi in-group dan out-group, serta strategi
akulturasi orang Betawi Condet Balekambang) akan ditutup dengan sebuah
paparan singkat. Ketiga kategori tersebut dapat menggambarkan apa yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini. Dua kategori pertama dapat menjadi
gambaran tentang kondisi sosiopsikologis orang Betawi. Hasil temuan
memperlihatkan bahwa orang Betawi memiliki nilai yang mempengaruhi gaya
hidup keseharian mereka. Nilai-nilai tersebut antara lain, keselamatan, kerukunan,
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gengsi dan kepraktisan. Penuturan pengalaman mereka merealisasikan nilai-nilai
dominannya dalam proses akulturasi menjadi data yang dapat menggambarkan
kondisi sosial mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial orang
Betawi saat beralkulturasi ternyata dibayangi oleh keterpurukan ekonomi,
ketertinggalan tingkat pendidikan, culture shock sampai pada pudarnya bentuk
asli dari tradisi budaya. Pun demikian, ternyata kepemilikan nilai kembali mereka
gunakan untuk menjawab beberapa kendala sosial yang mereka hadapi. Asimilasi
dipilih untuk mengatasi bayang-bayang kemiskinan, strategi ini merubah pola
pikir orang Betawi untuk mau bangkit mandiri, pun demikian pemilihan strategi
ini menyebabkan mereka menjadi semakin sibuk, kesulitan penggenerasian tradisi
menjadi dampak lanjutannya. Tuntutan untuk mandiri juga memunculkan pola
pikir materialistis, kini gengsi berubah menjadi kepemilikan materi, bukan lagi
dari kompetensi pengamalan ilmu agama dan berbuat kebaikan pada orang lain.
Mereka menjadi mudah diperdaya oleh pendatang untuk mau membujuk antar
saudara agar mau melepas hak kepemilikan tanah, bahkan bujukannya teramat
memaksa, integritas antara saudara tidak menjadi penting, menjual rumah saudara
agar mendapat untung pun rela dilakukan.
Separasi dipilih sebagai strategi konflik. Orang Betawi akan memiliki
kecenderungan sikap untuk memutus kontak, bertindak agresif atau mengungsi
jika eksitensi keselamatan mereka diusik oleh pendatang. Selanjutnya adalah fase
tersukses dalam akulturasi, yakni integrasi. Orang Betawi memilih integrasi untuk
merangkul pendatang menciptakan kemajuan bersama bagi masyarakat, sejalan
dengan aporisme mereka “tumbuh seperti pohon salak”.
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B.

PEMBAHASAN
Hasil penelitian diatas telah memaparkan berbagai tema umum tentang

pengalaman akulturasi psikologis orang Betawi Condet Balekambang, mulai dari
kepemilikan nilai, pengalaman merealisasikan nilai dalam proses akulturasi,
sampai pada pembentukan strategi akulturasi. Demi kedalaman pembahasan,
peneliti merinci tema-tema yang dimunculkan kedalam dua sub pembahasan.
Pertama adalah gambaran keseharian hidup orang Betawi dalam akulturasi. Kedua
adalah posisi nilai dalam kemunculan strategi akulturasi.
1.

Gambaran Keseharian Hidup Orang Betawi dalam Akulturasi
Berbagai konsekuensi yang disebabkan oleh akulturasi telah
membawa dampak yang dirasakan oleh orang Betawi. Melalui hasil
temuan tentang persepsi in-group dan out-group nampak jelas
tergambarkan bahwa orang Betawi merasakan dampak berupa kendala
pada aspek ekonomi, pendidikan dan pelestarian tradisi budaya.
Sementara itu, pelaksanaan hidup yang berlandaskan ajaran agama
Islam menjadi gambaran karakteristik orang Betawi yang tetap kokoh
diterpa konsekuensi yang dibawa akulturasi.
Kondisi ini berkebalikan dengan gambaran hidup kebanyakan
pendatang. Mereka dipersepsikan sebagai orang yang memiliki,
keunggulan tingkat ekonomi dan pendidikan, modern namun tidak
diikuti oleh sifat-sifat pemeluk Islam yang taat, khususnya saat
mencari uang.
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Penuturan para informan atas pengalamannya dalam proses
akulturasi telah menunjukkan bahwa kepemilikan nilai kepraktisan
yang tersosialisasi secara turun- temurun memfasilitasi pola kebiasaan
orang Betawi yang menenggarai kemunculan ragam kendala dimana
kehidupan mereka menjadi akrab dengan bayang-bayang keterbatasan
ekonomi serta pudarnya pelaksanaan tradisi.
Nilai kepraktisan memfasilitasi terbentuknya gejala social
loafing pada orang Betawi. Seperti yang dijelaskan oleh Kidwell &
Bannet (dalam Sarlito, 2005) faktor-faktor rasional, normatif, dan
afektif menyebabkan pemalasan sosial dan menumpang kesuksesan
orang lain tanpa berbuat apa-apa (free riding). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa lintas generasi orang Betawi menyosialisasikan
bahwa dalam mencari uang tidak perlu ngoyo. Membanting tulang dan
mempersiapkan diri dengan pendidikan formal tidaklah penting, yang
paling utama hidup harus dijalani sesantai mungkin, memenuhi
kebutuhan hidup cukup dengan memberdayakan kepemilikan harta
benda yang dimiliki, berapapun hasilnya wajib disyukuri, karena
rezeki manusia telah diatur oleh Allah SWT. Akhirnya pola pikir ini
munculkan keengganan untuk sekolah formal sampai tingkatan
tertinggi dan bekerja keras karena pertimbangan tanah warisan masih
bisa diandalkan (untuk dijual maupun sebagai lahan pertanian salak
dan perkebunan duku) dan mereka menjalani hidup dengan santai dari
hasil pemanfaatannya.
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Fakta tersebut sekaligus mampu menjelaskan mengapa orang
Betawi enggan merantau untuk mencari uang. Konteks hasil penelitian
menunjukkan bahwa gejala social loafing pada orang Betawi
menimbulkan iklim yang saling menggantungkan diri pada orang lain,
inilah mengapa tolong menolong menjadi penting. Tinggal bersama,
berdekatan dengan saudara memiliki manfaat bagi orang Betawi.
Mereka akan mudah untuk saling memberi pertolongan antar
saudaranya yang membutuhkan, jika kelaparan maka mereka bisa
menumpang makan, jika tidak punya uang maka bisa meminjam dan
jika sedih ada saudara yang menghibur. Hal ini menyebabkan
kohesifitas dan rasa persaudaraan menjadi penting. Maka dari itu orang
Betawi enggan merantau, menurut mereka tinggal di perantauan
memunculkan pandangan bahwa akan sulit untuk mendapat bantuan
dari saudara.
Pola kebiasaan menjual tanah menyebabkan luasnya semakin
menipis dan tidak menjanjikan untuk dijadikan pegangan hidup
sehingga orang Betawi dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan
pengganti untuk melestarikan hidupnya. Sementara itu, tuntutan dalam
persaingan dunia kerja telah mengembangkan tingkat pendidikan
sebagai prasyaratnya. Akibatnya, setelah tanah habis terjual generasi
betawi saat ini sulit mencari pekerjaan, kemiskinan menjadi
konsekuensi yang tercipta. Rendahnya keterampilan dan tingkat
pendidikan menjadikan kesempatan mereka untuk memperoleh
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pekerjaan strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi menjadi
terbatas. Mereka pun harus rela melakoni pekerjaan seadanya untuk
mencari uang walau pendapatan yang dihasilkan teramat rendah.
Alternatif pekerjaan yang banyak ditekuni oleh orang Betawi Condet
Balekambang antara lain: pedagang kecil (toko kelontong, warung nasi
uduk, gorengan), tukang ojek, dan supir angkot. Sementara itu,
aktifitas perekonomian yang masih dilaksanakan di sisa lahan
kepemilikan tanah antara lain: berkebun (pisang, nangka, rambutan
mangga), memelihara kambing, usaha kontrakan, dan menjual tanah.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tuntutan dalam
pola aktifitas perekonomian yang baru membuat orang Betawi menjadi
semakin sibuk, mereka tidak lagi bisa melaksanakan tuntutan nilai
kepraktisan, terutama untuk menjalani hidup dengan santai. Perubahan
ini menyebabkan orang Betawi menjadi lelah dan mereka kekurangan
waktu bagi proses penggenerasian tradisi. Minimnya pengetahuan para
generasi muda akan tradisi Betawi menyebabkan mereka tidak tahu
ketika dituntut melaksanakan hidup secara tradisi, para generasi muda
kini lebih suka mengikuti kecenderungan gaya hidup yang diciptakan
oleh modernisasi. Hal ini mengakibatkan orang Betawi menjadi
kebingungan untuk melaksanakan suatu prosesi upacara dengan tata
cara tradisi, fenomena yang tertangkap adalah pernikahan.
Walau beberapa kendala terjadi akibat perubahan, akan tetapi
orang Betawi tetap menjalani hidup dengan akidah sebagai
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pedomannya. Ciri khas perilaku orang Betawi yang masih memegang
pedoman pelaksanaan akidah walau berasimilasi menyebabkan
munculnya persepsi yang menyatakan bahwa orang Betawi merupakan
pemeluk taat agama Islam, bahkan pendatang menyatakan mereka
identik dengan Islam. Hal ini dipandang positif secara konsisten dari
kedua belah kelompok etnis, baik Betawi maupun pendatang.
Dari sudut pandang orang Betawi, konsistensi ini dapat
terjadi karena orang Betawi beranggapan bahwa pembuktian diri
berperilaku sebagai seorang muslim lebih penting nilainya ketimbang
kepemilikan harta atau strata pendidikan formal. Apabila ditelaah dari
sudut pandang nilai dominan, penilaian sebagai orang yang kompeten
menjalankan tuntutan agama dapat bertahan lebih konsisten. Hal ini
disebabkan

karena

penilaian

itu

menyangkut

gengsi

yang

membuktikan bahwa orang Betawi mampu memanifestasikan apa yang
mereka inginkan, yakini dan perjuangkan dalam nilai keselamatan
serta kerukunan. Dalam nilai-nilai itu tidak ada tuntutan untuk menjadi
orang yang unggul secara materiil maupun intelektual. Akan tetapi,
tuntutannya lebih menitik beratkan pada pentingnya kematangan
kualitas keimanan dari sisi religiusitas serta kemampuan untuk
mempertahankan harga diri lewat perilaku dalam relasi sosial, tentunya
hidup sebagai orang yang beriman diyakini akan mendatangkan
keselamatan di dunia dan akhirat.
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Sementara itu, dari sudut pandang pendatang penilaian positif
bertahan lebih konsisten akibat prinsip pollyanna (Matlin & Stang,
dalam O. Sears, 1985). Kesan pengalaman menyenangkan yang
diperoleh selama berbaur dengan orang Betawi menyebabkan
prasangka positif tentang sosok orang Betawi bertahan lebih konsisten.
Pendatang merasa banyak mendapat bantuan dari orang Betawi selama
tinggal bersama mereka, bantuan inilah yang memunculkan rasa
hutang budi pada orang Betawi. Selain itu, pendatang juga memiliki
pandangan bahwa status muslim merupakan hal yang memuat unsur
kebaikan, pendatang menganggap bahwa orang yang beragama muslim
adalah orang baik. Maka dari itu kesamaan dalam segi kepemelukan
agama juga turut mempengaruhi penilaian positif terhadap sosok orang
Betawi.
2.

Posisi Nilai dalam Kemunculan Strategi Akulturasi
Redfield, Linton dan Herskovitz (1939, dalam Berry, 1980)
menyatakan akulturasi merupakan fenomena yang akan terjadi tatkala
kelompok-kelompok individu yang memiliki budaya berbeda terlibat
dalam kontak yang berlangsung secara langsung, disertai perubahan
terus menerus, sejalan dengan pola-pola budaya asal dari kelompok itu
atau dari kedua kelompok itu.
Akulturasi yang terjadi pada orang Betawi memunculkan
ragam kendala yang mereka rasakan. Gambaran hidup yang dibayangi
kemiskinan, ketertinggalan pendidikan serta tergerusnya pelestarian
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tradisi menyebabkan orang Betawi merasa rendah diri ketika
membandingkan keadaan dirinya dengan pendatang.
Kemiskinan akibat perubahan tuntutan dalam mencari uang
menyebabkan

mereka

mengalami

stress

akulturatif.

Mereka

menghakimi diri sendiri sebagai orang yang malas dan bodoh. Acap
kali mereka pernah merasa di diskriminasikan dalam pembauran akibat
pola pikirnya dianggap tidak membawa kemajuan dan norak. Perasaan
ketidakpastian dalam hidup, menganggap situasi hidup serba sulit
karena tingkat rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan mereka
mencemaskan masa depan diri dan anak-anaknya.
Ditengah ragam kendala yang mereka hadapi, orang Betawi
memiliki cara untuk mencapai strategi adaptif dalam menjalani
akulturasi.

Cara-cara

berakulturasi

ingin

individu

(atau

berhubungan

kelompok)

dengan

yang

masyarakat

sedang
dominan

diistilahkan dengan strategi-strategi akulturasi (Berry, 1980), dimana
asimilasi, integrasi, separasi dan marjinalisasi menjadi varian pilihan
sikapnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang Betawi hanya
menggunakan 3 varian akultrasi, marjinalisasi tidak mereka pilih.
Kepemilikan nilai ternyata mempengaruhi pemilihan masing-masing
strategi. Pintu bagi asimilasi dan integrasi terbuka karena keinginan
untuk merealisasikan nilai kerukunan menyebabkan orang Betawi
memiliki sikap positif untuk menjalin pembauran dengan pendatang
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Pertama adalah asimilasi, ketika seorang individu yang
mengalami akullturasi tidak ingin memelihara budaya dan jati diri dan
melakukan interaksi sehari-hari dengan masyarakat dominan, maka
jalur atau strategi asimilasi didefinisikan (Berry, 1980). Bentuk
asimilasi pada orang Betawi merupakan jawaban atas kendala kondisi
sosial

yang

mereka

alami,

yakni:

keterpurukan

ekonomi,

ketertinggalan tingkat pendidikan, sampai pada pudarnya bentuk asli
dari tradisi budaya.
Kemiskinan menjadi anteseden yang memberi dampak paling
luas bagi perubahan bentuk budaya asli dalam beberapa aspek
kehidupan orang Betawi (meliputi etos kerja dalam aktivitas
perekonomian, pola pikir tentang orientasi pendidikan, pelaksanaan
tradisi, dan perilaku sosial serta kegamaan) berikut aliran strategi
asimilasi yang digunakan untuk mengatasi konsekuensinya.
Orang Betawi ingin lepas dari kemiskinan. Bagi orang
Betawi, kemiskinan merupakan keadaan hidup yang bertentangan
dengan eksistensi ideal pada nilai keselamatan saat hidup di dunia,
yakni keadaan yang melarat.
Sementara itu, cara yang harus digunakan untuk meraih
kesuksesan finansial dalam tuntutan dunia modern sudah semakin
berkembang. Orang Betawi tidak lagi bisa melestarikan tuntutan nilai
kepraktisan ketika mencari uang. Maka dari itu, untuk lepas dari
kemiskinan orang Betawi memilih asimilasi sebagai strategi.
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Keunggulan pendatang dalam tingkat perekonomian menyebabkan
orang Betawi mengikuti pola kebiasaan pendatang yang faktanya
dianggap mampu menunjang kesuksesan finansial.
Proses meniru mengikuti pola kebiasaan pendatang dalam
aspek perekonomian merupakan hasil dari proses belajar akibat
enkulturasi. Herkovits (1984, dalam Dayaksini, 2003) menyatakan
bahwa enkulturasi merupakan proses belajar yang terjadi secara
spontan tanpa disadari pada apa yang ada melalui proses observasi
sosial tanpa mengharuskan adanya agen sosial dan reinforcement.
Akibatnya, secara selektif orang Betawi mengadopsi pola
pikir pendatang yang dinilai positif dan berkontribusi dalam
pengembangan taraf perekonomian, seperti: rajin, mau bekerja keras,
tekun, mandiri, memiliki orientasi jangka panjang dalam hidup, dan
menilai penting arti pendidikan formal. Mereka mulai meninggalkan
pola pikir untuk menggantungkan diri pada harta benda orang tua.
Muncullah keinginan bangkit mandiri sebagai strategi asimilasi.
Keinginan untuk bangkit mandiri juga memberi dampak bagi
perubahan pola pikir orang Betawi terhadap arti penting pendidikan
formal.
Dampak lanjutan dari pola pikir yang mereka serap berimbas
pada kemunculan sikap dalam menentukan jenis pekerjaan. Disini nilai
keselamatan, kerukunan, gengsi dan kepraktisan kembali menunjukkan
tajinya sebagai standar perilaku orang Betawi dalam mencari uang.
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Walau mereka mengubah pola pikir untuk bangkit mandiri. Namun,
cara mereka berperilaku masih taat untuk menjalani tuntutan akidah.
Kini, perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sejajar dalam
menafkahi keluarga, yang penting dalam mencari uang atau memilih
pekerjaan orang Betawi enggan menggunakan kekerasan, sistem
bunga, mengemis, memulung atau judi, dan –kalau bisa– jenis
pekerjaan yang dilakoni tidak terlalu merepotkan.
Selanjutnya adalah integrasi. Kalau ada minat dalam
keduanya, baik memelihara budaya asal dan melakukan interaksi
dengan orang dari kelompok lain, integrasi adalah opsinya. Strategi
integrasi merupakan upaya untuk “membuat yang terbaik dari kedua
dunia yang berbeda”. Disini integritas budaya diutamakan sekaligus
bergerak berpartisipasi sebagai suatu bagian utuh dari jaringan sosial
yang lebih besar. Dengan kata lain, pada strategi ini orang Betawi
memiliki minat untuk memelihara budaya asal ketika melakukan
interaksi dengan pendatang. Hasil temuan menunjukkan bahwa orang
Betawi menggunakan strategi ini untuk mengejar keinginan tertinggi
dalam nilai kerukunan dan keselamatan. Tidak membuat orang lain
terluka

lewat

perbuatan

dan

perkataan

menjadi

sikap

yang

dipertahankan agar strategi ini bisa berjalan. Lewat perilaku keseharian
mereka memberikan contoh sikap itu terhadap orang yang lebih muda.
Bahkan, untuk meminimalisir kesalah pahaman lewat komunikasi
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bahasa Betawi mampu menjadi bahasa dominan yang digunakan oleh
orang Betawi dengan pendatang ketika mereka menjalin kontak.
Seraya

bergerak

menjalin

pembauran

orang

Betawi

merealisasikan tujuan tertinggi dalam nilai kerukunan, “seiring jalan
bersama tunbuh sepeti pohon salak”. Mereka mendayagunakan potensi
yang dimiliki pendatang berupa keunggulan materi dan intelektual
untuk diajak berkolaborasi dalam upaya membangun sarana dan
prasarana di wilayah tempat tinggal mereka, misalnya membangun
masjid, pos ronda maupun kas RT guna keperluan kegiatan sosial.
Sementara itu, strategi integrasi dipilih untuk merealisasikan keinginan
tertinggi dalam nilai keselamatan karena mendoakan orang lain amat
penting artinya bagi orang Betawi, khususnya bagi sanak saudara
maupun kerabat yang telah meninggal. Orang Betawi yakin bahwa doa
adalah media komunikasi vertikal antara hamba dan Tuhannya. Maka
dari itu, orang Betawi rajin mengadakan pengajian, syukuran atapun
selametan setiap ada momen yang dibesarkan, misalnya: kelahiran,
kematian, pernikahan, sunatan, dan akikah. Pendatang akan selalu
diundang dalam acara itu. Integrasi juga merupakan ubahan dari
asimilasi. Kemiskinan menyebabkan mereka terinvasi oleh gaya
pergaulan ”jalanan” yang dinilai mendegradasikan kualitas moral dan
taqwa,

disini

integrasi

dipilih

untuk

mengatasinya.

Mereka

mengoptimalkan peran sebagai orang yang dituakan untuk melakukan
tindak prefentif lewat strategi persuasif terhadap para anak muda, baik
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yang satu etnis maupun yang berlainan lewat jalur aktivitas
keagamaan. Dengan kata lain, tuntutan menjalakan perintah agama
merupakan sesuatu yang amat penting mereka perjuangkan.
Adisubroto (dalam Dayaksini, 2008) menyatakan bahwa nlai
memiliki fungsi sebagai standar untuk menyatakan kompetensi sosial
seseorang. Nilai gengsi memiliki fungsi ini sebagai standar untuk
menilai apakah diri orang Betawi bisa memenuhi tuntutan nilai
keselamatan

dan

kerukunan.

Namun,

fungsi

ini

pula

yang

menyebabkan strategi separasi muncul. Kalau ada suatu nilai yang
ditepatkan pada pengukuhan budaya asal seseorang dan suatu
keinginan untuk menghindari interaksi dengan orang dari kelompok
lain, maka alternatif separasi didefinisikan.
Sebagai satu kesatuan dalam masyarakat, orang Betawi
memiliki harapan terhadap sosok pendatang, antara lain: mau
membaur,

tidak

mengekslusifkan

diri,

tidak

sombong,

tidak

memandang rendah orang Betawi, tidak egois, mau berpartisipasi
dalam upaya pengembangan lingkungan dan tidak berperilaku diluar
akidah. Harapan-harapan tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa
kebersamaan, kemajuan bersama, menjaga citra Condet sebagai
lingkungan masyarakat yang religius dan mencegah masuknya
pengaruh gaya hidup yang dapat menimbulkan dosa. Hasil temuan
menunjukkan bahwa kemunculan strategi separasi hanya ditujukan
bagi individu atau kelompok yang perilakunya tidak mampu
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memenuhi harapan orang Betawi ketika hidup sebagai satu kesatuan
dalam masyarakat. Konflik interpesonal menjadi konsekwensinya.
Akan tetapi, separasi menjadi keputusan akhir sebagai solusi konflik
ketika upaya-upaya seperti kompromi, persuasi, sosialisasi dan mediasi
tidak bisa mengakomodasi pendatang untuk memodifikasi perilakunya
sesuai dengan harapan ideal saat hidup sebagai kesatuan dalam
masyarakat.
Sikap negatif terhadap kontak dengan pendatang dapat
muncul dalam kontinum yang tersebar mulai dari: ketidak sukaan,
perasaan tidak cocok untuk menjalin pembauran, kesiapan untuk
mengalah, menurunkan frekuensi pembauran, memutus kontak,
terdorong untuk bertindak agresif, sampai pada kesiapan untuk
mengusir. Jika konflik sudah terlalu gawat, tidak mampu lagi mereka
tangani hingga merasa amat ketakutan maka mengungsi akan menjadi
pilihannya.
Sikap untuk bertindak agresif merupakan bahasan menarik
disini, mengingat nilai kerukuan menjadi dominan bagi orang Betawi.
Melalui fasafah “elu jual guwa beli” tuntutan untuk memperjuangkan
nilai kerukunan menjadi relatif. Dilihat dari asasnya, tindak agresif
memang diperbolehkann untuk membela kehormatan ketika orang tua
dihina dan sauara perempuan diganggu. Selain itu, asas ini juga
berlaku ketika diri (khususnya kaum pria) menemui bentuk penindasan
terhadap orang lain. Akan tetapi, dari hasil penemuan tentang tuntutan
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nilai kerukunan, tindak agresif tidak masuk kedalam kamus tata cara
berperilakunya. Hal ini bisa terjadi karena nilai memiliki fungsi
rasionalisasi dan ego defensif, seperti yang kemukakakan oleh
Adisubroto (dalam Dayaksini, 2003). Nilai memiliki fungsi sebagai
standar dalam proses rasionalisasi yang dapat terjadi pada tindakan
yang kurang dapat diterima oleh pribadi dan masyarakat, tentunya
fungfi ini memberi pengaruh bagi pembentukan ego defensif, dimana
dalam prosesnya nilai mewakili konsep-konsep yang telah tersedia,
sehingga dapat mengurangi ketegangan dengan lancar dan mudah.
Dinamikan fungsi diatas menjadi fakta dalam kasus ABRI
berjiwa preman yang dicepolin oleh PM. Sejalan dengan prinsip “elu
jual guwa beli” ketika nilai kerukunan diperjuangkan, rasionalisasi
ditunjukan oleh alasan pembelaan terhadap orang lain yang tertindas,
alasan inilah yang menjadikan tindak kekerasan menjadi lebih bisa
diterima oleh standar moralitas diri dan masyarakat sehingga
pertimbangan

perasaan

bersalah

tidak

menjadi

barier

untuk

melancarkan tindak agresif.
Menurunkan frekuensi pembauran juga akan dibahas.
Tuntutan nilai kerukunan sebenarnya memfasilitasi orang Betawi
untuk membuka dan meningkatkan kontak. Akan tetapi, tuntutan untuk
tidak menyakiti perasaan orang lain lewat tindakan ataupun ucapan
menimbulkan rasa khawatir bagi diri mereka untuk meningkatkan
kontak, sehingga mereka berpandangan bahwa kontak dijalin jangan
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terlalu sering dan seperlunya saja. Prinsip “diam itu emas” dapat
dipandang sebagai salah satu faktor penyebab orang Betawi
menurunkan frekuensi pembauran khawatir jikalau nantinya kehadiran
mereka di rumah orang lain dapat mengganggu ritme aktivitas harian
seseorang.
Kemunculan untuk membertimbangkan laba-rugi pembauran
terhadap orang yang pernah memberikan kesan pengalaman negatif
dalam pembauran dapat dijelaskan dengan perspektif teori petukaran
sosial (Blau 1964; Burgess & Huston, 1979; Kelly & Tibaut, 1978).
Perspektif teori ini menganalisis keuntungan dan kerugian yang saling
diterima dan diberikan oleh orang-orang yang terlibat dalam satu
hubungan. Orang Betawi memiliki keyakinan bahwa perlakuan yang
diterima pada diri sifatnya norma timbal balik: kita diharapkan
memberikan ganjaran kepada mereka yang telah memberikan sesuatu
pada kita (O’Sears dkk, 1985).
Yang disebut ganjaran adalah segala hal yang diperoleh
seseorang dalam hubungan, seperti rasa dicintai atau juga bantuan
keuangan. Namun, apa yang dianggap sangat berharga oleh seseorang
mungkin dinilai sepele oleh orang yang lain. Sementara itu, kerugian
merupakan konsekwensi negatif dari suatu hubungan. Hubungan bisa
mendatangkan kerugian, misalnya karena memakan waktu dan tenaga
terlampau banyak, karena bayak menimbulkan pertentangan, karena
orang lain tidak menyetujui hubungan itu dan sebagainya. Hubungan
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juga diaggap merugikan bila menutup peluang untuk mengikuti
kegiatan-kegiatan ain yang menguntungan (Foa & Foa, dalam O’Sears,
1985).
Disakiti merupakan kategori kerugian. Awalnya orang
Betawi masih bisa bersabar dan melimpahkan rasa sakit hatinya pada
kuasa Allah SWT. Akan tetapi ketika merasa disakiti norma timbal
balik bekerja. Apabila perilaku yang didapat lebih dinilai negatif dan
amat merugikan maka sikap-sikap untuk melakukan separasi akan
dibentuk.
Terakhir adalah strategi marjinalisasi. Tidak digunakannya
strategi ini dalam akulturasi justru menyebabkan kajian ini semakin
lengkap dan menarik untuk dibahas. Perspektif psikologis dalam
penelaahan pembentukan sikap terhadap akulturasi orang Betawi
menyebabkan
Marjinalisasi

marjinalisasi
merupakan

tidak

strategi

muncul
akulturasi

sebagai
dimana

strategi.
seseorang

membentuk sikap untuk menghentikan kontak dengan orang diluar
kelompok etnisnya sekaligus meninggalkan ciri-ciri budayanya.
Konteks temuan menunjukkan bahwa orang Betawi memiliki
nilai-nilai

dominan

yang

menyebabkan

marjinalisasi

tidak

dimunculkan sebagai strategi. Nilai-nilai tersebut menuntut orang
Betawi untuk hidup sesuai dengan pedoman budaya Betawi yaitu,
ajaran Islam yang tertera dalam kitab suci Al-Quran.
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Dalam perdoman itu, salah satu tuntutan yang dapat
menunjukkan bahwa marjinalisasi tidak muncul sebagai pilihan adalah
tuntutan untuk meraih nilai keselamatan, kerukunan, gengsi dan
kepraktisan, yaitu berbuat baik antar sesama manusia.
Disini, tuntutan untuk berbuat baik menfasilitasi terbentuknya
sikap dan minat orang Betawi untuk membuka diri dan menjalin
pembauran dengan etnis manapun tanpa pandang bulu. Pun ketika
orang Betawi membentuk sikap untuk memutus kontak alasan
mendasar yang menenggarai masih terfasilitasi oleh kepemilikan nilai
dominan dalam budayanya yakni kepraktisan, gengsi dan keselamatan.
Orang Betawi menganggap konflik yang berlarut-larut adalah hal yang
merepotkan, maka dari itu mereka lebih memilih memutus kontak agar
terhindar dari kerepotan. Motif tindak kekerasan yang mereka
munculkan juga lebih bertujuan untuk menjaga nama baik, kehormatan
dan gengsi. Mereka mengamalkan falsafah khas budaya Betawi yaitu
“elu jual guwa beli” yang tersosialisasikan lewat kesenian Main Pukul.
Alasan untuk mengungsi juga bertujuan untuk mengejar gambaran
eksistens hidup dalam nilai keselamatan, yakni menjauhkan diri dari
hal yang mengancam kelangsugan hidup. Dengan kata lain, pelestarian
ciri budaya berwujud nilai dan ragam tuntutannya masih dilakukan
oleh orang Betawi baik dalam sikap positif ataupun negatif terhadap
kontak dengan kelompok lain diluar etnisnya.
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Dengan demikian, secara psikologis, marjinalisasi tidak
muncul sebagai strategi akulturasi orang Betawi. Marjinalisasi pada
orang Betawi hanya muncul sebagai kesan atas gejala-gejala dalam
tatanan sosial yang lebih luas. Populasi Jakarta yang mayoritas
pendatang, kesempatan yang lebih besar bagi pendatang untuk
medapat pekerjaan, tingkat pendidikan dan penghasilan pendatang
yang

lebih

tinggi,

dominasi

peran

pendatang

dalam proses

perkembangan masyarakat modern, kefasihan pendatang menggunakan
inovasi prodak modern menyebabkan keberadaan orang Betawi di
dalam proses akulturasi terkesan kecil dan terpinggirkan pada segala
aspek kehidupan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa

kehidupan orang Betawi dibayangi oleh keterpurukan ekonomi, ketertinggalan
tingkat pendidikan, culture shock sampai pada pudarnya bentuk asli dari tradisi
budaya. Namun, mereka mempertahankan tuntutan hidup yang sesuai dengan
akidah pelaksanaan agama Islam. Karena itulah orang betawi dipersepsikan secara
konsisten sebagai orang yang identik dengan Islam dan taat untuk melaksanakan
perintah agama Islam. Tuntutan ajaran agama ini menjadi substansi yang
terkandung didalam empat nilai dominan yang mereka miliki, yakni kerukuan,
keselamatan, gengsi dan kepraktisan.
Tuntutan itulah yang memunculkan penyesuaian terhadap ragam kendala
hidup yang mereka alami. Ada tiga strategi yang mereka kembangkan sebagai
penyesuaian ketika berakulturasi, yaitu: asimilasi, separasi dan integrasi.
Asimilasi mereka kembangkan untuk mengatasi kendala perekonomian agar
eksistensi hidup mereka bisa sesuai dengan keinginan dalam nilai keselamatan,
yakni, lepas dari situasi yang melarat. Separasi mereka kembangkan untuk
meminimalisir dampak perasaan negatif akibat konflik. Tujuan melakukan
separasi juga diakibatkan oleh tuntuan nilai keselamatan, kerukunan dan
kepraktisan. Bagi orang Betawi konflik dapat mengakibatkan energi terbuang
percuma, lebih baik jika hidup bisa rukun, saling tolong menolong meringankan
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beban antar sesama manusia. Terakhir, integrasi mereka kembangkan untuk
meraih harapan menciptakan suatu masyarakat yang maju bersama dalam
meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan lingkungan tempat tinggal.

B. SARAN
1.

Saran Bagi Peneliti yang Ingin Menggunakan Informan Orang
Betawi
a.

Strategi marjinalisasi yang dipilih oleh orang Betawi dalam
berakulturasi menjadi wacana menarik untuk diteliti lebih lanjut.
Hal ini disebabkan karena hasil temuan penelitian tidak
menunjukkan marjinalisasi sebagai strategi. Sepatutnya topik ini
bisa dikembangkan pada orang-orang Betawi yang tersebar di
komunitas lain sehingga pengayaan akan tinjauan akulturasi,
khususnya akulturasi orang Betawi dapat semakin lengkap

b.

Orang Betawi saat ini sedang mengalami masa transisi untuk
mengubah citra dirinya secara gradual agar menjadi lebih baik.
Mereka mampu mempertahankan intisari ajaran Islam ketika
berusaha

meningkatkan

taraf

hidupnya

dalam

tingkat

perekonomian. Pun demikian mereka masih memiliki kendala yang
disebabkan oleh perealisasian nilai kepraktisan. Terkadang
motivasi besar yang mereka miliki untuk mengembangkan kualitas
hidup akan kembali menemui fase krisis ketika mereka merasa
tidak nyaman atau merasa terlalu berat untuk memenuhi tuntutan
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dunia modern. Poin terpenting disini bukanlah mengkambing
hitamkan kepemilikan nilai kepraktisan yang telah terlanjur
membudaya. Hasil temuan menunjukkan bahwa orang Betawi
mengalami perasaan putus asa sampai-sampai menilai keadaan
hidupnya sudah terlanjur sulit ketika mengalami bentrokan antara
keinginan dengan ambang batas upaya. Cara untuk memelihara
semangat juang orang Betawi menjadi catatan kritis yang
disumbangkan peneliti sebagai saran yang bermanfaat untuk
ditindaklanjuti. Penerapan aplikatif dari saran tersebut sekiranya
dapat ditempuh untuk menyediakan diri sebagai teman diskusi bagi
orang Betawi. Saran ini dipilih mengingat karakteristik orang
Betawi yang terbuka dan religius. Mereka senang untuk
bercengkrama dan berbagi pengalaman, bahkan mereka bisa
belajar dari pengalaman orang lain ketika menemui keputusasaan
akibat perbenturan harapan dan keinginan. Ketika bersinggungan
dengan

mereka

kiranya

para

mahasiswa

psikologi

dapat

mengaplikasikan skillnya dan menempatkan diri sebagai konselor,
minimal sebagai pendengar yang baik. Pendekatan klinis seperti
terapi kognitif dan transpersonal kiranya cocok untuk diterapkan.
Terapi kognitif sekiranya dapat menciptakan suasana dialogis yang
nyaman dan membawa dampak teurapeutik. Sementara itu,
pendekatan transpersonal juga disarankan mengingat orang Betawi
punya sisi religius yang kuat. Melalui pendekatan ini, orang Betawi
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bisa memiliki kemampuan untuk ikhlas menyerahkan diri pada
kuasa Allah untuk menerima keadaan dan tidak termakan oleh
gengsi agar perasaan-perasaan negatif dapat terhapus. Tentunya
kedua pendekatan tersebut juga akan memberi sumbangan besar
bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang psikologi klinis
sekaligus lintas budaya, terutama untuk mengevaluasi kelebihan
dan hal yang perlu diperbaiki ketika terapi kognitif dan
transpersonal diterapkan pada orang Betawi.

2.

Saran Bagi Pemerintah Provinsi Jakarta dan Lembaga Swadaya
yang Ingin Membangun Masyarakat Betawi
a.

Program Jangka Pendek
1)

Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ekonomi produktif
orang Betawi melalui pendekatan agama Islam seperti
ekonomi syariah untuk mengangkat taraf perekonomian
mereka. Ekonomi syariah adalah

bagi hasil atas

keuntungan yang diperoleh bagi pemilik modal dan
pengusaha, bukan keuntungan yang diperoleh dari bunga
modal yang ditanam.
2)

Studi banding dan magang ke kelompok-kelompok usaha
ekonomi yang berbasis agama Islam tetapi sukses dalam
menjalankannya.
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3)

Perlu dilakukan diskusi-diskusi secara intensif antar mereka
dengan topik yang berkaitan dengan penilaian positif dan
negatif dari in-group dan out-group. Melalui diskusi yang
menyertakan kedua etnis tersebut, akan meningkatkan
pengertian akan perbedaan dan memanfaatkan perbedaan
tersebut untuk kemajuan bersama.

b.

Program Jangka Panjang
1)

Agar masyarakat Betawi lebih produktif, beretos kerja
tinggi serta lebih kontributif dan kooperatif terhadap
pembangunan provinsi DKI dalam arti umum, Pemda perlu
memberikan bea siswa khusus bagi mereka. Atau
setidaknya Pemda merangkul tokoh masyarakat dan Ormas
Betawi untuk rutin menggelar media pendidikan nonformal

berbasis

menyampaikan

agama,
ajaran

semisal

Al-Quran

pengajian
dan

sunnah

untuk
Nabi

Muhammad SAW sebagai materi psikoedukasi yang
berkaitan dengan kiat-kiat sukses menjalani tuntutan hidup
dalam masyarakat yang terus berkembang
2)

Di daerah pemukiman orang Betawi perlu dibangun sentrasentra bisnis yang dikelola oleh orang Betawi sebagai pusat
perkembangan ekonomi dengan
pemerintah.

bimbingan khusus dari
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