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RESILIENSI KORBAN PENGGUSURAN
Erick Gunawan
Abstrak
Penggusuran adalah ancaman yang mengerikan bagi seluruh warga negara,
terutama masyarakat marjinal. Penggusuran menimbulkan dampak yang luas pada
aspek kehidupan dan menetap dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lewat metode
kualitatif naratif, penelitian ini tertarik untuk memahami proses seorang korban
penggusuran dalam mencapai kebangkitan hidup melalui pembentukan makna baru
atas peristiwa penggusuran yang menimpa. Pengambilan data dilakukan melalui
wawancara semi terstruktur dengan tiga orang informan yang mengalami penggusuran.
Verifikasi data dilakukan dengan melakukan member checking. Hasil penelitian
menunjukkan dua orang informan mengalami proses resiliensi yang termanifestasi
dalam pemaknaan baru terhadap peristiwa penggusuran dan munculnya tujuan hidup.
Sementara satu informan lain belum menunjukkan pemaknaan baru terhadap peristiwa
penggusuran yang menghambat munculnya perencanaan dan tujuan hidup. Hal yang
membedakan antara ketiga informan dalam menjalani proses kebangkitan dari situasi
sulit adalah keberadaan dukungan dari pasangan hidup.
Kata kunci: Penggusuran, Proses, Resiliensi, Narasi
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RESILIENCE OF EVICTION VICTIMS
Erick Gunawan
Abstract
Eviction is a vicious threat to every citizem, especially marginal people.
Eviction creates a longitude and vast impacts in people’s life aspects. Through a
narrative qualitative method, this study tried to dive into the life of eviction victims and
learn to understand the bounce back process through the meaning reconstruction of a
diffcult situation. The data is gathered by semi-structured interviews with three persons
who have ecxperienced an eviction. Member checking is selected as a process to
verified the data. This study result shows two out of three informants experienced a
resiliency process in the manifestation of a meaning reconstruction of eviction and a
growing life goals. Meanwhile the other informant hasn’t been able to contruct a new
meaning of eviction and restrict the growing of planning and goals for the future that
allows individual to moving forward from a setback. The difference among informants
in the bounce back process form a setback is the existance of spousal support.
Key words: Eviction, Process, Resilience, Narrattive
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Salah satu dampak terburuk dari keberadaan suatu sistem politik adalah
penindasan terhadap orang-orang miskin dan marjinal demi kepentingan
kelompok-kelompok tertentu. Salah satu bentuknya adalah aksi penggusuran.
Penggusuran merampas hak-hak banyak orang dan menempatkannya pada situasi
kehidupan yang sulit. Salah satu konsep yang tepat untuk menyelami gambaran
nyata dari sebuah situasi sulit adalah resiliensi. Resiliensi didefinisikan sebagai
kapasitas individu, kelompok atau komuniatas untuk menyesuaikan diri terhadap
ancaman untuk menghindari atau mengurangi kerusakan dan memulihkan diri dari
situasi berbahaya (Grotberg, 1995)
Penggusuran adalah pemindahan individu, keluarga, dan/atau komunitas di
luar kehendak mereka secara permanen atau sementara dari rumah dan/atau tanah
yang mereka tinggali tanpa menyediakan sarana perlindungan hukum atau
perlindungan lain (United Nations Human Rights, 2014). Penggusuran acapkali
dimotori oleh aparatur negara dengan berbagai macam justifikasi yang layak
diperdebatkan. Bantaran sungai, pemukiman kumuh, dan tanah tak bertuan
menjadi sasaran empuk gunamemuaskan nafsu pemangku kepentingan yang tentu
membutuhkan banyak lahan kosong untuk berbagai macam kepentingan.

1
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Berdasarkan definisi di paragraf sebelumnya, ada beberapa aspek yang
menjadi syarat suatu tindakan bisa disebut sebagai tindakan penggusuran. Pertama,
pemindahan bersifat permanen atau sementara dari rumah, tanah atau keduanya.
Kedua, pemindahan dilakukan di luar kehendak penduduk, baik menggunakan
paksaan maupun tidak. Ketiga, pemindahan tidak disertai penyediaan alternatif
tempat tinggal yang memadai, kompensasi yang layak dan/atau sarana lahan
produktif. Keempat, pemindahan dilakukan tanpa adanya kemungkinan untuk
mempertimbangkan keputusan maupun proses penggusuran (United Nations
Human Rights, 2014)
Penggusuran biasanya berlangsung dalam kondisi yang menegangkan.
Perseteruan selama terjadinya penggusuran paksa merupakan hal yang umum.
Warga yang mengalami penggusuran menegaskan ada penggunaan senjata api
secara sengaja dari polisi dalam situasi menyerang yang menurut standar
internasional adalah tidak diperbolehkan. Terkadang, polisi dan petugas ketertiban
umum

menghancurkan

bangunan-bangunan

yang

ada

dengan

tanpa

memperdulikan sama sekali risiko keamanan yang ditimbulkan terhadap para
penghuninya (Sheppard & Sandler, 2006).
Waktu itu seperti perang. Saya masih ingat dengan sangat jelas karena
airmata saya belum kering ….Polisi datang dengan membawa perisai
dan mereka berteriakteriak ‘Serang! Serang!’….Mulanya mereka
menyerang dengan meriam air, kemudian mereka melepaskan gas
airmata. Masyarakat lalu mundur, dan saat itulah polisi mulai memasuki
lokasi. Mereka mulai menembak dan memukuli masyarakat ….Ketika
kami masih melawan, mereka menembak ke udara. Tetapi setelah
barikade terbuka, mereka kemudian menembaki ke arah masyarakat. —
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Rini Rumasilan, diusir dari rumahnya di Cengkareng Timur, 17
September 2003 (Sheppard & Sandler, 2006).
Sesudah terjadinya sebuah penggusuran, masyarakat juga menghadapi
masalah hilangnya harta benda karena dicuri. Polisi dan petugas ketertiban
umum terkadang gagal melindungi masyarakat dari pencurian semacam ini,
bahkan sekalipun ketika masih ada petugas di lokasi pembongkaran (Sheppard
& Sandler, 2006).
Cuma barang-barang yang sempat kami keluarkan dari rumahlah yang
selamat. Semua barang kami yang lainnya hilang: kulkas, TV, juga
lemari kami. Kami juga kehilangan uang. Waktu itu tidak ada
kesempatan untuk berbuat apa-apa. Kami sedang panik. —Kersen
Saptono, diusir dari rumahnya di Cakung, Jalan Cilincing, 8 Januari
2006 (Sheppard & Sandler, 2006).
Masyarakat seringkali mengeluh bahwa pemerintah menolak upaya
warga untuk menemui petugas pemerintah setempat untuk bernegosiasi dan
mendiskusikan detail yang menyangkut penggunaan tanah mereka atau rencana
penggusuran itu sendiri. Warga tergusur hanya memiliki pemahaman yang
sangat terbatas mengenai alasan di balik penggusuran yang mereka alami dan
hak mereka untuk bersuara terkait keputusan semacam itu (Sheppard &
Sandler, 2006).
Kami cemas karena tidak ada pertemuan sama sekali. —Suryo Witoelar,
diusir dari rumahnya di Cakung, Jalan Cilincing, 15 September 2005
(Sheppard & Sandler, 2006).
Suara

buldoser

yang

mendekat

tidak

seharusnya

menjadi

pemberitahuan pertama yang diterima warga bahwa mereka akan segera
kehilangan rumah mereka. Beberapa warga tergusur mengeluhkan tidak adanya
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pemberitahuan terlebih dahulu mengenai penggusuran yang mereka alami, atau
hanya menerima pesan-pesan yang membingungkan. Pada sejumlah kejadian,
warga mengeluh bahwa mereka merasa dibuat bingung oleh cara yang
digunakan pemerintah untuk memberikan pemberitahuan. Beberapa orang
mengatakan bahwa pemberitahuan penggusuran tidak pernah diantarkan secara
pribadi kepada warga (Sheppard & Sandler, 2006).
Pada saat itu saya sedang mencuci pakaian dan memasak, dan saya
mendengar suara ketukan, jadi saya lari keluar rumah untuk melihat ada
apa. Tak lama kemudian, buldoser datang, saya tidak tahu apa yang
sedang terjadi. —Atin Rukiyah, diusir dari rumahnya di Cakung, Jalan
Cilincing, 15 September 2005 (Sheppard & Sandler, 2006).
Dalam beberapa kasus, warga mengeluh bahwa kompensasi yang
ditawarkan kepada mereka tidak mencukupi untuk mendapatkan hunian
pengganti yang memadai atau sebanding. Kerugian finansial bagi warga
tergusur tidak hanya terbatas pada properti, tetapi juga mencakup nilai dari
upaya bisnis apapun yang mereka miliki di dalam lingkungan yang dihancurkan
dan gangguan terhadap sumber penghasilan yang diakibatkan oleh penggusuran
tersebut. Warga tergusur menghadapi konsekuensi yang merugikan, yang
paling terlihat jelas yaitu gangguan terhadap kegiatan mencari nafkah yang
mereka jalankan dari rumah mereka, misalnya menjahit atau berjualan
(Sheppard & Sandler, 2006).
Penggusuran yang terjadi telah membuat kami bertambah miskin dan
kami menjadi gelandangan. —Budi Santoso, diusir dari rumahnya di
Pisangan Timur, 2 Januari 2006 (Sheppard & Sandler, 2006).
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Mesin jahit saya...rusak sewaktu kejadian... Saya menjahit paruh waktu di
rumah saya. Itu sebabnya saya punya mesin jahit. Kadang, kalau hari sedang
baik, saya mendapatkan Rp. 10.000. tetapi saya tidak bisa kerja setelah
penggusuran... baru setelah lima atau enam bulan setelah saya pindah kesini
saya bisa mulai menjahit lagi. Itu enam belas bulan setelah penggusuran.
- Ani fatah, diusir dari rumahnya di cengkareng timur, 17 september 2003

(Sheppard & Sandler, 2006)
Perumahan yang layak dan kondisi hidup yang mapan merupakan
bagian penting dari kesejahteraan anak, dan dijamin oleh undang-undang
Indonesia dan undang-undang internasional. Penggusuran yang terjadi juga
seringkali mengganggu kemampuan anak untuk mengakses hak mereka atas
pendidikan seperti yang dijamin oleh undang-undang Indonesia dan undangundang internasional. Banyak anak warga tergusur yang buku sekolah dan
keperluan sekolah lainnya hancur atau hilang selama proses penggusuran
(Sheppard & Sandler, 2006).
Anak-anak saya tidak lagi bersekolah. Saya sudah minta izin dari
sekolah untuk mengeluarkan mereka dari sekolah untuk sementara
karena mereka masih trauma. Seluruh buku sekolah mereka
dihancurkan. Juga sekarang kami tinggal di sini, sekolah mereka jadi
terlalu jauh. —Dian Yusif, diusir dari rumahnya di Pasar Baru, 21
Desember 2005 (Sheppard & Sandler, 2006).
Sejumlah warga tergusur bersaksi tentang bagaimana mereka diusir dari
satu lokasi, pindah ke lokasi lain, lalu diusir lagi, atau tentang bagaimana
mereka kembali ke lokasi yang sama di mana mereka pernah diusir.
Perpindahan bersiklus semacam ini membuktikan bahwa pemerintah seringkali
tidak menggunakan lahan yang telah dikosongkan untuk suatu kegunaan yang
produktif. Ketika dilakukan tanpa menawarkan alternatif atau kompensasi yang
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bermakna kepada warga, penggusuran paksa meningkatkan kemiskinan dan
tidak membantu masyarakat miskin kota untuk menjangkau tempat tinggal
murah (Sheppard & Sandler, 2006).
Saya sudah tinggal di sini selama tiga puluh lima tahun, dan kami sudah
diusir berkali-kali. Tapi kami selalu kembali karena kami tidak punya
tempat tinggal lain lagi. —Ibnu Darmawan, diusir dari rumahnya di
Cikini, 12 Maret 2005 (Sheppard & Sandler, 2006).
Kehidupan masyarakat tergusur yang semakin terpuruk menjelaskan
peristiwa penggusuran selama ini tidak dilengkapi dengan pemahaman
permasalah yang baik dari pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa
penggusuran selama ini telah menempatkan korban pada situasi yang tidak
menguntungkan tanpa disertai solusi yang layak. Masyarakat yang mengalami
penggusuran kehilangan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan
akses terhadap hak-hak lain yang dijamin oleh undang-undang. Pemanfaatan
lahan hasil gusuran yang kurang jelas membuat penggusuran bukan menjadi
tindakan yang bermanfaat melainkan condong merugikan masyarakat.
Penggusuran telah menjadi masalah umum bagi banyak negara, tak
hanya terpusat di negara berkembang. Setiap tahunnya ada jutaan orang yang
tergusur dari tanah atau rumah mereka. Menurut Cernea (Plessis, 2011), ada
sekitar 10 juta orang yang terusir dari rumahnya dikarenakan program
pembangunan sepanjang 1980an hingga 1990an. Selama periode tersebut ada
total sekitar 200 juta orang yang menjadi korban penggusuran di seluruh dunia.
Jumlah ini kemudian meningkat pada dekade berikutnya menjadi 15 juta orang
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per tahun. Memasuki dekade milenium, jumlah korban penggusuran menurun
drastis. UN-HABITAT (Islam & Mungai, 2011) mengestimasi total ada sekitar
42 juta orang yang dipindahkan secara paksa di seluruh dunia pada tahun 2011.
Sedangkan menurut laporan Centre on Housing Rights and Eviction pada tahun
2006 (Islam & Mungai, 2011), diperkirakan sekitar 2 juta orang per tahun
mengalami penggusuran. Penurunan jumlah memang adalah hal baik, namun
selama penggusuran masih terjadi tentu terpampang jelas pula pelanggaranpelanggaran hak dan hokum yang dialami korban.
UN-HABITAT menyebut penggusuran adalah pelanggaran HAM berat
dan sistematis (Plessis, 2011). Secara lebih rinci, pada resolusi UN Commission
on Human Rights tahun 1993/77 (Plessis, 2011) menekankan bahwa
“penggusuran merupakan pelanggaran HAM berat, secara khusus terhadap hak
untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Komite Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya pada General Comment 4 turut menegaskan bahwa penggusuran
hanya dapat dijustifikasi melalui situasi-situasi luar biasa dan tetap mengacu
pada hukum internasional.
Berbicara mengenai hukum internasional, OHCHR (United Nations
Human Rights, 2014) telah merumuskan batasan-batasan yang selama ini telah
dilanggar melalui tindakan penggusuran. Hak untuk mendapat kehidupan
(International Covenant on Civil and Political Rights, art. 6.1), kebebasan dari
perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan (ibid., art. 7), hak
mendapatkan keamanan pribadi, hak atas kehidupan yang layak, termasuk
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rumah yang layak, makanan, air dan sanitasi (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights, art. 11). Selain itu penggusuran juga
mengangkangi hak untuk tidak mendapatkan intervensi atas kehidupan pribadi,
rumah dan keluarga seperti yang tertuang pada International Covenant on Civil
and Political Rights artikel nomor 17. Kebebasan seseorang untuk berpindah
dan memilih tempat tinggal juga secara keras ditabrak oleh pelaku-pelaku
penggusuran.
Indonesia turut meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic Social and
Cultural Rights), atau disingkat ICESCR. Hal ini disahkan pada UndangUndang Nomor 11 Tahun 2005 (Januardy & Demadevina, 2016). Artinya
Indonesia secara formal terikat untuk mematuhi kovenan ISESCR tersebut.
Dalam Pasal 16 Kovenan ini, disebutkan bahwa negara pihak wajib melaporkan
perkembangan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk
memberikan kerangka yang lebih jelas, maka Committee on Economic, Social,
and Cultural Rights menyusun berbagai pendapat umum dalam rangka
menetapkan standar yang tepat dalam memenuhi hak ekonomi, sosial, dan
budaya yang dilindungi oleh Kovenan ini. Salah satu pendapat umum tersebut
adalah Pendapat Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran
dan Tempat Tinggal yang Layak. Menurut angka 2 Pendapat Umum,
pembongkaran/penggusuran hanya dapat dilaksanakan apabila konservasi tidak
mungkin dilaksanakan dan tindakan relokasi telah dilaksanakan. Hal ini
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dilengkapi dengan angka 17 Pendapat Umum, yang menyatakan bahwa
penggusuran tidak boleh menyebabkan warga terdampak menjadi tidak
memiliki tempat tinggal (Januardy & Demadevina, 2016).
Kuatnya perlindungan terhadap warga melalui aturan-aturan yang
ditetapkan

oleh

lembaga-lembaga

internasional

menunjukkan

adanya

pengakuan atas dampak-dampak yang ditimbulkan melalui tindakan
penggusuran. Secara kasat mata, dampak terbesar yang mungkin bisa
diciptakan melalui penggusuran adalah dampak fisik seperti hancurnya tempat
tinggal dan harta benda, hilangnya aset-aset produktif warga, serta terancamnya
kelangsungan mata pencaharian.
Akan tetapi, yang sering terlupa adalah dampak-dampak tersebut
kemudian menciptakan efek domino. Salah seorang korban penggusuran di
Inggris menceritakan bahwa dirinya dan keluarga mengalami stres berat dan
merasa hidupnya tidak bahagia. Tingginya tingkat stres yang dialami
disebabkan oleh hutang dan permasalahan dalam mencari tempat tinggal baru
(Shelter Policy Library, 2009). Bartlett menjelaskan bahwa penggusuran akan
berdampak hebat bagi stabilitas keluarga dan kesejahteraan emosional anak.
Pengalaman digusur secara paksa dengan disertai kekerasan terasa hampir
sebanding dengan pengalaman terjadinya peperangan bagi anak-anak (Plessis,
2011).
Korban menderita trauma psikologis dan mekanisme coping mereka
yang tertimbun stres berat. Kesehatan korban pasca penggusuran dilaporkan
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menurun drastis dibanding rata-rata populasi. Hal ini diakibatkan kondisi hidup
yang tidak layak dan kemiskinan. Wanita-wanita yang tergusur secara paksa
menjadi mengalami ketergantungan terhadap anti-depressant dan obat-obatan
psikotropika. Situasi penggusuran yang dieksekusi tanpa pemberitahuan yang
layak, penyediaan sarana konsultasi dan penyediaan alternatif tempat tinggal
akan menimbulkan stres psikologis yang lebih besar (Amnesty Internasional
2012). Ancaman penggusuran meningkatkan trauma psikologis, gangguan
mental, usaha percobaan bunuh diri, dan kegagalan penyesuaian diri pada
korban. Selama proses penggusuran, kekerasan dalam bentuk verbal maupun
fisik yang kerap kali terjadi semakin menambah beban bagi korban. Warga
yang tergusur harus berhadapan dengan kondisi-kondisi sulit seperti cedera
akibat kekerasan, kondisi tempat tinggal yang tidak layak atau bahkan tidak
memiliki tempat tinggal, kemiskinan dan kurangnya dukungan sosial dalam
komunitas akibat berpindah dari tempat asal (Islam & Mungai, 2015).
Penggusuran tak hanya menempatkan individu pada situasi sulit akibat
kehilangan materi, namun juga merampas keberadaan aspek-aspek sosial dalam
kehidupan seseorang yang memungkinkan untuk membantu individu menjadi
resilien.
Menurut McGinn (Ostrowski & Sikorska, 2014), dukungan sosial
adalah salah satu faktor penting untuk membantu individu merespons stres.
Vingerhoets (Caniglia, 2017) menambahkan bahwa keberadaan komunitas atau
jejaring yang mampu memberikan dukungan sosial mampu mendorong situasi
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emosional pada individu yang sedang menghadapi situasi penuh tekanan.
Resiliensi merupakan konsep yang tepat diterapkan untuk memahami
bagaimana individu mengatasi situasi sulit akibat penggusuran. Resiliensi
mengacu pada proses dari, kapasitas untuk atau hasil dari adaptasi yang berhasil
meskipun berada pada situasi yang menantang dan mengancam (Masten, 1991).
Faktor kunci dalam resiliensi, menurut Vingerhoets (Ostrowski & Sikorska,
2014), antara lain karakteristik kepribadian, kemampuan menemukan makna
dalam situasi sulit, optimisme, kemampuan mengekspresikan emosi, dan
kemampuan untuk mempertahankan gaya hidup sehat dan dukungan sosial.
Individu yang mempunyai resiliensi tinggi adalah individu yang mampu
bersikap lentur untuk beradaptasi pada situasi-situasi baru. Tak hanya
beradaptasi, namun juga diharapkan mampu untuk bounce back atau kembali
ke kondisi stabil seperti semula. Individu yang resilien juga biasanya memiliki
kepercayaan atas kemampuan diri dan mampu melihat sisi baik dari suatu
situasi buruk yang terjadi.
Salah satu faktor yang mencegah individu mengalami keterpurukan
akibat penggusuran adalah keberadaan teman-teman yang mendukung dan
lingkungan keluarga. Tidak adanya dukungan dari teman atau lingkungan
membuat individu tidak memiliki tempat untuk meminta bantuan (Babajide,
Blum, Maniates, & Scher, 2016). Dengan memahami kesulitan-kesulitan hidup
yang muncul akibat penggusuran, maka menarik untuk melihat bagaimana
individu mengatasi situasi serba sulit dengan bantuan minim serta terputusnya
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aspek-aspek sosial yang menjadi faktor penting dalam resiliensi. Penelitian
Vangen (2009) menjelaskan bahwa resiliensi, bersama dengan adaptasi
kehidupan dasar dan kerentanan, menjadi karakteristik utama bagi kemampuan
untuk menghadapi dan bangkit dari tekanan. Berdasarkan tinjauan tersebut,
peneliti akan meneliti resiliensi dengan menggunakan metode penelitian
kualitatif berupa wawancara dengan informan korban penggusuran yang tidak
menerima kompensasi memadai.

B. Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana proses individu dalam mencapai resiliensi melalui pemaknaan
ulang terhadap peristiwa penggusuran?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dinamika
psikologis individu pasca penggusuran dan gambaran pengalaman individu dalam
proses mencapai resiliensi pasca penggusuran melalui pembentukan makna baru
terhadap peristiwa penggusuran.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat antara lain :
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1. Manfaat Teoretis
a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai
narasi proses resiliensi yang dialami oleh korban penggusuran.
b. Hasil penelitian berupa bukti nyata pengalaman individu dalam menjalani
proses resiliensi pasca penggusuran diharapkan mampu menjadi kajian
referensi bagi khalayak yang meminati studi psikologi, khususnya
mengenai resiliensi dan tema penggusuran.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran kepada
informan penelitian mengenai proses yang telah dilalui sehingga
diharapkan bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi kehidupan di masa
depan.
b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat
kebijakan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak
penggusuran.
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BAB II
Tinjauan Pustaka

A. Definisi Resiliensi
Resiliensi berasal dari bahasa latin resilio yang berarti untuk beradaptasi
dan “bangkit kembali” dari situasi yang mengganggu. Senada dengan hal ini,
resiliensi menunjuk pada kemampuan untuk menyerap perubahan, berubah, dan
melanjutkan hidup (Longstaff, Armstrong, Perrin, Parker, & Hidek., 2010).
Resiliensi mengacu pada proses dari, kapasitas untuk atau hasil dari adaptasi yang
berhasil meskipun berada pada situasi yang menantang dan mengancam (Masten,
1990). Resiliensi psikologis berfokus pada adaptasi perilaku, biasanya
didefinisikan dalam standar kondisi kesejahteraan internal atau fungsi yang efektif
pada lingkungan. Dalam literatur psikologi, resiliensi digunakan untuk
mendeskripsikan tiga jenis fenomena : 1. Hasil yang baik dalam situasi penuh
risiko; 2. Kompetensi untuk bertahan di bawah tekanan; 3. Pemulihan dari trauma.
(Masten, 1990).
Keberadaan resiliensi sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan ahli
dan peneliti dan kadang masih di salah artikan. Salah satu miskonsepsi adalah
pemahaman bahwa resiliensi adalah kualitas yang dimiliki beberapa individu
sementara individu lainnya tidak. Banyak peneliti melihat resiliensi adalah
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karakter kepribadian yang bisa dimiliki atau tidak dimiliki oleh seseorang,
dibanding mencoba menelaah resiliensi sebagai kapasitas internal yang dikuatkan
oleh faktor protektif lingkungan. Pandangan seperti ini membuat banyak orang
percaya bahwa ketika ada seorang anak yang sukses melakukan sesuatu sementara
anak yang lain gagal maka kesalahan adalah milik individu yang gagal.
Kenyataannya, perkembangan resiliensi adalah bagian proses perkembangan
manusia yang sehat (Bernard, 1991). Ann Masten (1991) menjelaskan bahwa
posisi resiliensi yang sebenarnya adalah sebagai proses normatif dalam adaptasi
manusia, tertanam pada deri setiap manusia dan dapat diaplikasikan dalam
perkembangan kehidupan baik dalam lingkungan yang mendukung atau
menyulitkan.
Grotberg (1995) menjelaskan bahwa semua orang pasti pernah
menghadapi kesulitan. Dengan adanya resiliensi, seseorang dapat berjaya atas
trauma; sebaliknya, tanpa resiliensi, trauma yang berjaya. Artinya, resiliensi dapat
juga diartikan sebagai kapasitas universal yang mengijinkan seseorang, kelompok
atau komunitas untuk mencegah, meminimalisir atau mengatasi dampak yang
merusak dari adanya situasi sulit (Grotberg, 1995). Resiliensi adalah faktor penting
dalam pengambilan keputusan sulit secara cepat dalam situasi buruk. Resiliensi
mengubah kesulitan menjadi tantangan, kegagalan menjadi keberhasilan,
ketidakberdayaan menjadi kekuatan (Masten, 1991).
Lopez (2008) meringkas definisi resiliensi, berdasarkan rangkaian teori
mengenai resiliensi, menjadi kemampuan untuk beradaptasi, bangkit kembali, dan
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merespons dengan kuat terhadap kesulitan, kehilangan, dan tantangan (Lopez,
2008). Sedangkan menurut Norris, Steven, Pfefferbaum, Wyche, & Pfefferbaum
(2007), yang banyak berfokus pada penelitian resiliensi komunitas, menyebut
resiliensi sebagai sebuah proses yang menghubungkan serangkaian kepasitas
adaptif ke alur yang positif untuk menjadi berfungsi dan beradaptasi selepas
adanya gangguan.
Secara sederhana, Siebert (2005) mendefinisikan resiliensi sebagai
kemampuan untuk “bangkit kembali” dari situasi hidup yang awalnya terasa luar
biasa berat. Resiliensi mengacu pada kemampuan individu untuk :
a. Mengatasi dengan baik perubahan-perubahan yang cenderung mengacaukan
hidup
b. Mempertahankan energi ketika berada dalam situasi di bawah tekanan
c. “Bangkit kembali” dari halangan-halangan
d. Mengatasi kesulitan-kesulitan
e. Menemukan cara baru dalam menjalani hidup dan pekerjaan ketika cara lama
sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan
f. Melakukan semua yang disebutkan di atas tanpa menunjukkan sikap
disfungsional atau menempuh cara-cara yang berbahaya
Resiliensi juga menunjuk pada kekuatan-kekuatan internal yang mampu diakses
oleh individu ketika berada di bawah tekanan dan paksaan (Siebert, 2005).
Berdasarkan rangkaian perkembangan teori resiliensi yang telah dijelaskan
pada paragraf-paragraf sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
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resiliensi adalah kemampuan untuk menjalankan proses beradaptasi dengan
menyerap perubahan dan “bangkit kembali” dari situasi sulit dan menantang
sehingga memampukan individu untuk tetap berfungsi dengan efektif di
lingkungan.

B. Faktor Resiliensi
Menurut Holaday dan McPhearson (1997), faktor-faktor yang cenderung
dapat menstimulasi sikap resilien dibagi dalam tiga kategori :
1. Social Support
Salah satu bentuk dukungan sosial adalah berupa pengaruh kultural.
Resiliensi dipengaruhi dengan sangat kuat oleh sikap, nilai dan standar di
dalam lingkungan bermasyarakat. Individu yang mampu mengatasi tekanan
kesulitan adalah individu yang didukung dan diterima oleh komunitas di
tempat tinggal sebagai manusia yang berharga.
Selain itu dukungan keluarga yang menerima perubahan kehidupan
dan bersedia untuk berdiskusi mengenai kesulitan yang dialami juga
termasuk dalam bentuk social support. Hubungan positif antara suami-istri
yang baik bagi individu dewasa menjadi faktor protektif yang membantu
individu untuk resilien dihadapan kesulitan-kesulitan hidup (Iglesias,
Sellars, & Antonucci., 2014)
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2. Cognitive skills
Cognitive skills mencakup kemampuan individu untuk memisahkan
diri dari pengalaman trauma traumatis, kontrol personal, rasa efikasi diri,
pemberian makna pada pengalaman penderitaan, dan kesadaran akan
tujuan. Schwarzer dan Warner (2013), mengungkapkan bahwa keyakinan
akan kemampuan diri memengaruhi aspek kehidupan manusia dalam situasi
penuh tekanan dan juga mampu membantu individu untuk menumbuhkan
motivasi untuk mencapai tujuan hidup pada situasi yang menantang. Tujuan
hidup yang dimiliki individu akan mengkonstruksi pembentukan harapan
(Horton & Wallander, 2001). Menurut Snyder, 1991 (dalam Horton &
Wallander, 2001), harapan sendiri menitikberatkan pada persepsi mengenai
“sesuatu yang diinginkan mungkin terjadi”. Hal ini melibatkan kemampuan
untuk menerima keterbatasan yang disebabkan situasi. Orang yang resilien
adalah orang mampu untuk memberikan toleransi terhadap ketidak jelasan
atau ketidakpastian sehingga mengurangi risiko untuk mengambil
keputusan yang impulsif (Reivich and Shatte, 2003).
Kemampuan indiivdu untuk menemukan makna di balik peristiwa
penderitaan dan mengambil pelajaran dari kesulitan hidup mempengaruhi
penilain individu terhadap diri sendiri. Hal ini mendorong munculnya
kesadaran akan tujuan hidup yang ingin dicapai dan pengharapan akan
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kehidupan masa depan yang lebih baik. Selain itu, menumbuhkan makna
terhadap suatu situasi sulit membantu individu untuk menata ulang selfnarrative yang terintegrasi dalam pengalaman hidup, juga memberikan
otorisasi bagi kehidupan individu untuk bergerak maju (Neimeyer, Barke,
Mackay, van Dyke Stringer., 2010).
3. Psychological resources
Individu yang resilien mampu mempertahankan penilaian diri yang
positif. Everall (2006) menjelaskan bahwa individu yang resilien cenderung
memberi penghargaan pada hal-hal yang membawa kesenangan, harapan,
dan kebanggaan yang seringkali akan dibarengi dengan peningkatan fokus
pada pengalaman here and now.
Individu yang resilien juga cenderung menunjukkan atribut-atribut
dalam diri yang mampu melindungi diri mereka dari stress. Misalnya
dengan memulai kehidupan baru yang jauh dari lokasi penggusuran atau
“fresh start” membantu individu menciptakan jarak terhadap masa lalu dan
memiliki kesempatan untuk menemukan sudut pandang baru (Rutter, 2001
dalam Everall, 2006). Atau dengan kepercayaan spiritual atau religiusitas
yang membekali individu untuk merespons situasi yang berada di luar batas
kekuatan dan kedali diri (Peres, Moreira-Almeida, Nasello, & Koenig,
2006).
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Kemampuan untuk mempertahankan rasa kepercayaan dan
pengharapan penting untuk mengatasi kekecewaan terhadap situasi. Walsh
(2007) menjabarkan adanya kepercayaan individu terhadap individu lain
untuk selalu ada pada saat dibutuhkan mampu melawan perasaan
ketidakamanan, ketidak berdayaan, dan ketidakbermaknaan dalam diri
individu.

C. Ciri orang Resilien
Reivich dan Shatte (2002) menjelaskan mengenai kemampuankemampuan yang diperlukan individu untuk menjadi resilien :
1. Emotional awareness
Orang-orang yang resilien mampu memahami dengan baik emosiemosi yang muncul di dalam diri mereka dan merasa nyaman untuk
membicarakan hal tersebut dengan orang lain yang mereka percaya. Ketika
menghadapi situasi yang sulit, orang yang resilien merasakan jajaran emosiemosi tertentu dan mampu mengidentifikasinya dengan tepat. Selain itu,
orang yang resilien juga mampu untuk mengelola emosi-emosi yang
dirasakan. Hal ini kemudian membuat orang yang resilien berani
menghadapi realita dari situasi sulit atau menantang.
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2. Empati
Orang yang resilien terhubung dengan orang lain dalam kehidupan
sehari-hari. Mampu untuk memandang situasi dari sudut pandang orang
lain meskipun merasa tidak setuju. Empati melekatkan suatu relasi dan
berperan penting sebagai aspek untuk membangun hubungan sosial yang
kuat. Relasi sosial yang baik akan membantu menghadapi situasi sulit.
3. Impulse control
Kemampuan untuk mengendalikan tindakan dan emosi dengan cara
yang realistis ketika berada dalam situasi sulit. Orang yang resilien mampu
untuk memberikan toleransi terhadap ketidak jelasan atau ketidakpastian.
Hal ini mengurangi risiko untuk mengambil keputusan yang impulsif.
Resiliensi bukan berarti menghilangkan dorongan, tetapi membuat individu
berpikir sebelum bertindak. Kemampuan ini bias dipelajari seiring
berjalannya waktu.
4. Optimisme realistis
Penelitian mengenai optimism berbicara cukup jelas : orang yang
optimis lebih berbahagia, sehat, dan produktif. Orang yang optimis
memiliki hubungan dengan sekitar yang lebih baik, lebih sukses dalam
pekerjaan, menyelesaikan masalah dengan lebih baik, dan kemungkinan
mengalami depresi yang lebih rendah. Hal ini disebabkan individu yang
berfokus kepada hal positif dalam suatu situasi sulit lebih mampu
menguasai hal negative dalam situasi sulit.
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5. Causal analysis and Flexible thinking
Analisis kausal adalah istilah untuk kemampuan individu untuk
secara akurat mengidentifikasi penyebab suatu masalah. Orang yang tidak
mampu mengidntifikasi penyebab masalah yang dihadapi cenderung
mengulang kesalahan yang sama di kemudian hari. Resiliensi juga
membutuhkan individu untuk berpikir secara fleksibel. Artinya, seseorang
melihat masalah dari berbagai macam sudut pandang. Hal ini memampukan
seseorang untuk menemukan solusi yang berbeda terhadap suatu masalah.
6. Self efficacy
Salah satu factor dasar yang membuat seseorang resilien adalah
kepercayaan diri terhadap keputusan yang diambil. Orang yang resilien
cenderung berani mengambil tanggung jawab terhadap keputusan yang
diambil. secara umum, orang yang percaya akan keputusannya tidak akan
menunggu takdir atau nasib menyelamatkan kondisi kehidupannya. Selain
itu, orang-orang ini akan mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan
dalam diri dan menonjolkan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi
kehidupan. Memiliki kepercayaan diri dan pemahaman dalam penguasaan
kehidupan menempatkan kita pada jalur yang tepat.
7. Reaching out
Kemampuan individu untuk percaya terhadap orang lain dan
meminta pertolongan atas kesulitan yang dihadapi ketika membutuhkan.
Hal ini juga termasuk kemampuan untuk mengambil risiko secara
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terkakulasi. Orang yang resilien cenderung berani mengambil tantangan
baru dalam hidup sembari belajar dari pengalaman.

D. Penggusuran
PBB merumuskan penggusuran sebagai sebuah tindakan pemindahan
individu, keluarga, dan/atau komunitas di luar kehendak mereka secara permanen
atau sementara dari rumah dan/atau tanah yang mereka tinggali tanpa
menyediakan sarana perlindungan hukum atau perlindungan lain (United Nations
Human Rights, 2014). Artinya ada empat hal penting yang mendefinisikan suatu
tindakan sebagai tindakan penggusuran. Pertama, pemindahan bersifat permanen
atau sementara dari rumah, tanah atau keduanya. Kedua, pemindahan dilakukan
di luar kehendak penduduk, baik menggunakan paksaan maupun tidak. Ketiga,
pemindahan tidak disertai penyediaan alternatif tempat tinggal yang memadai,
kompensasi yang layak dan/atau sarana lahan produktif. Keempat, pemindahan
dilakukan tanpa adanya kemungkinan untuk mempertimbangkan keputusan
maupun proses penggusuran (United Nations Human Rights, 2014).

E. Sebab-sebab Penggusuran
Menurut United Nations Human Rights, ada berbagai macam situasi yang
berpotensi melatarbelakangi adanya tindakan penggusuran, antara lain :
1.

Proyek pengembangan kawasan urban dan rural, seperti waduk atau
jalan
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2.

Penambangan atau aktivitas industri lainnya

3.

Penataan kota dan pembaharuan kawasan urban, termasuk
pencegahan bencana

4.

Pertunjukan

megah,

seperti

pagelaran

kompetisi

olahraga

internasional (Olimpiade, SEA GAMES, PON)
5.

Pembebasan lahan dalam skala besar

6.

Privatisasi tanah atau lahan

7.

Kurangnya perlindungan hukum terhadap tanah berupa bukti-bukti
kepemilikan resmi

8.

Perubahan terkait lahan dalam masa transisi ekonomi suatu negara

9.

Tanah bersengketa

10. Pembersihan wilayah kumuh
11. Benturan kepentingan publik dan kelompok
12. Perampasan tanah, misalnya dilakukan oleh kelompok bersenjata
13. Cacat hukum, termasuk dalam kasus warisan
14. Kemiskinan dan gentrifikasi

F.

Dampak Penggusuran
1. Dampak materi
Salah satu dampak terbesar yang mungkin bisa diciptakan oleh tindakan
penggusuran adalah dampak materi. Individu yang mengalami penggusuran
melaporkan bahwa mereka merasakan kesulitan materi, pendapatan yang
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rendah dan status kesehatan yang buruk pasca terjadinya penggusuran
(Desmond & Kimbro, 2015)
2. Dampak psikologis
Korban penggusuran rentan menderita trauma psikologis, bahkan
hingga mengalami ketergantungan terhadap anti-depressant dan obat-obatan
psikotropika. Stres psikologis menjadi lebih besar ketika eksekusi
penggusuran dilakukan tanpa pemberitahuan yang layak dan ketiadaan sarana
konsultasi serta alternatif tempat tinggal yang layak (Amnesty Internasional
2012). Selain trauma psikologis, ancaman penggusuran juga berpotensi
meningkatkan munculnya gangguan mental yang berujung pada usaha
percobaan bunuh diri dan kegagalan penyesuaian diri. Kekerasan dalam
bentuk verbal maupun fisik yang diterima pada saat proses penggusuran
semakin menambah beban psikologis bagi korban (Islam & Mungai, 2011).
Masalah materi, seperti hutang dan permasalahan tempat tinggal,
biasanya menjadi penyebab tingginya tingkat stres yang dialami oleh korban
penggusuran (Shelter Policy Library, 2009). Stabilitas keluarga dan
kesejahteraan emosional anak juga akan turut terdampak oleh penggusuran,
yang menurut Plessis (2001) digusur secara paksa dengan disertai kekerasan
hampir sebanding dengan pengalaman peperangan bagi anak-anak (Plessis,
2011).
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3. Dampak sosial
Selain berhadapan dengan kesulitan materi dan tekanan psikologis,
korban juga harus merasakan kurangnya dukungan sosial dalam komunitas
akibat berpindah dari tempat asal (Islam & Mungai, 2011). Hal ini cukup
berpengaruh signifikan menurut Vingerhoets (dalam Caniglia, 2017) karena
keberadaan komunitas atau jejaring yang mampu memberikan dukungan
sosial mampu mendorong situasi emosional pada individu yang sedang
menghadapi situasi penuh tekanan.
4. Dampak Budaya
Pada situasi masyarakat tradisional, penggusuran berdampak pada
hilangnya hak-hak masyarakat tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan
adat seperti upacara pemakaman adat. Hal ini tidak lepas dari komunitas
masyarakat yang terpecah belah akibat penggusuran. Anggota masyarakat
tradisional yang tergusur dan harus berpindah tempat tinggal juga berpotensi
mengalami culture shock di lingkungan yang baru (Kosgei, 2014/2015)
G. Proses Resiliensi Korban Penggusuran
PBB telah menetapkan penggusuran dianggap sebagai tindakan yang
termasuk pelanggaran HAM. Hal ini tak lepas dari dampak buruk yang mengekor
setelahnya. Hasil penelitian dan kesaksian pengalaman korban menjadikan situasi
pasca penggusuran menjadi situasi yang serba sulit bagi tiap individu yang
mengalaminya. Kerugian materi dan hancurnya hubungan sosial saling
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berkolaborasi membuat individu menjadi rentan pada tekanan psikologis.
Penderitaan korban semakin dikuatkan oleh abainya lembaga berwenang pada
dampak psikologis masyarakat tergusur. Tidak ada bentuk intervensi yang
disiapkan

oleh

lembaga

berwenang

sebagai

pihak

penggusur

untuk

menanggulangi dampak-dampak psikologis yang mungkin muncul pada korban
pasca penggusuran. Secara ringkas, gambaran situasi korban penggusuran adalah
perpaduan dari kehilangan materi dan lingkungan sosial, tertekan secara psikis,
dan tidak mendapat dukungan atau bantuan yang memadai.
Dalam menghadapi situasi-situasi pasca penggusuran tersebut, individu
perlu memiliki kemampuan adaptasi yang baik untuk dapat bertahan. Konsep yang
tepat digunakan untuk memahami kemampuan individu dalam menghadapi situasi
sulit adalah resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk menjalankan proses
beradaptasi dengan menyerap perubahan dan “bangkit kembali” dari situasi sulit
dan menantang sehingga memampukan individu untuk tetap berfungsi dengan
efektif di lingkungan.
Sesorang dapat disebut resilien jika memiliki emotional awareness, empati,
impulse control, optimisme realistis, causal analysis, efikasi diri, dan reaching
out. Kemampuan-kemampuan tersebut muncul seiring dengan proses adaptasi
individu dalam situasi yang menekan dan menyulitkan. Dengan memiliki
kemampuan-kemampuan tersebut, individu dapat memandang situasi yang sedang
dihadapi dengan cenderung positif. Individu yang resilien juga dapat bersikap
tenang dalam kesulitan sehingga mampu menyusun rencana untuk keluar dari
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situasi sulit dan mampu menemukan makna melalui sumber-sumber internal
maupun eksternal. Dalam proses untuk mencapai kondisi resilien tersebut,
individu memerlukan gabungan dari tiga aspek, yaitu dukungan sosial,
kemampuan kognitif dan sumber psikologis. Seperti yang telah dijabarkan,
penggusuran tidak hanya menghancurkan tempat tinggal dan barang berharga
namun juga hubungan sosial bertetangga dan mata pencaharian, dua lingkup yang
punya peran penting dalam membantu individu mengatasi tekanan psikologis.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif
merupakan metode untuk memahami mengeksplorasi makna yang berasal dari
masalah dalam situasi sosial pada sekelompok individu (Creswell, 2007). Metode
kualitatif juga biasa disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena
penelitiannya dilakukan pada situasi dan kondisi alamiah (Sugiyono, 2012). Obyek
alamiah artinya obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh
peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.
Sugiyono (2012) menambahkan, metode ini adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Filsafat postpositivisme disebut juga
sebagai paradigma interpretif dan konstrukstif, yang memandang realitas sosial
sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala
bersifat

interaktif. Secara umum, penelitian kualitatif berfokus

untuk

mengembangkan suatu penjelasan terhadap fenomena sosial. Hal ini bertujuan
untuk membantu memahami dunia sosial dan alasan terjadinya berbagai macam
hal pada dunia tersebut (Hancock, 2007).

29
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Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian narasi. Penelitian narasi
digunakan untuk menyelidiki kehidupan individu untuk menceritakan kehidupan
mereka. Informasi yang telah dikumpulkan ini kemudian diceritakan kembali oleh
peneliti dalam kronologi naratif (Creswell, 2007). Naratif sendiri dapat
didefinisikan sebagai interpretasi yang terorganisir dari serangkaian kejadian. Hal
ini termasuk menyimpulkan hubungan kausal antar kejadian. Fungsi utama
penelitian narasi adalah mendatangkan keteraturan dalam ketidakteraturan. Melalui
naratif, informan diharapkan mampu mendeskripsikan pengalaman-pengalaman
tertentu dan mampu untuk mendefinisikan diri. Selain itu, naratif juga mendorong
informan untuk melihat hidup mereka sebagai rangkaian kejadian yang memiliki
urutan tertentu bukan sekedar kejadian-kejadian acak yang tidak saling terhubung
(Smith, 2008).

B. Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada penggambaran proses resiliensi pada korban
penggusuran. Dengan mendapatkan gambaran detail dari narasi informan mengenai
perasaan dan sudut pandang atas peristiwa penggusuran, peneliti akan dapat
mengetahui sumber-sumber dan kemampuan individu yang mendukung
munculnya emosi-emosi positif untuk membantu individu memaknai ulang
peristiwa penggusuran sehingga bisa bangkit dan berfungsi kembali. Untuk
mengetahui hal tersebut maka peneliti akan menguraikan menjadi tiga bagian,
awal, tengah, dan akhir. Bagian awal berupa penggambaran kehidupan informan
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sebelum terjadinya penggusuran. Bagian tengah adalah cerita yang berpusat pada
kejadian penggusuran dan reaksi emosi informan serta orang-orang terdekatnya.
Bagian akhir berupa deskripsi dampak-dampak penggusuran yang berpengaruh
dalam hidup, kesulitan dan halangan, serta penataan ulang kehidupan informan.

C. Informan Penelitian
1. Cara Pemilihan Informan
Penelitian ini membutuhkan informan dengan karakteristik khusus.
Oleh sebab itu, peneliti memilih individu dengan pertimbangan tertentu,
misalnya individu yang dianggap paling menguasai tentang apa yang
diharapkan peneliti. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti menjelajahi
obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).
2. Karakteristik Informan
Karakteristik informan yang dibutukan untuk penelitian ini adalah
individu yang pernah mengalami penggusuran secara paksa oleh aparatur
negara. Kategori korban yang menjadi partisipan dalam penelitian ini adalah
individu yang berusia dewasa madya antara 41-65 tahun, pendidikan terakhir
SD-SMP, dan memiliki sumber penghasilan utama yang terkena dampak
langsung penggusuran.
D. Prosedur Penelitian
Tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini antara lain:
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1. Mengumpulkan kajian-kajian literatur dari jurnal, buku dan artikel yang
berkaitan dengan penelitian, yakni pengusuran dan resiliensi.
2. Peneliti menentukan karakteristik informan/partisipan penelitian. Berdasarkan
tema dan fokus penelitian, peneliti menentukan karakteristik informan yang
hendak diwawancarai, yaitu individu yang pernah mengalami penggusuran
secara paksa oleh aparatur negara, berusia dewasa madya antara 41-65 tahun,
pendidikan terakhir SD-SMP, dan memiliki sumber penghasilan utama yang
terkena dampak langsung penggusuran.
3. Peneliti menyusun pertanyaan yang akan dijadikan panduan untuk melakukan
wawancara. Peneliti menggunakan teori Reivich dan Shatte (2002) mengenai
ciri-ciri orang resilien untuk menyusun pertanyaan wawancara
4. Peneliti bertemu dan membangun rapport dengan informan. Peneliti
berkunjung ke lokasi tempat tinggal informan untuk berkenalan dan
membangun hubungan dengan informan. Pada tahap ini peneliti juga
menyampaikan tujuan penelitian dan memastikan informan bersedia untuk
diwawancarai
5. Peneliti menyerahkan inform consent untuk ditandatangani informan. Inform
consent berisi proses pengambilan data, serta akibat dan hak-hak yang
diperoleh informan ketika melakukan wawancara
6. Membuat kesepakatan mengenai waktu dan tempat wawancara
7. Melakukan wawancara. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan alat
perekam untuk memudahkan data disalin dalam bentuk transkrip wawancara
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8. Memindahkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan bantuan alat
perekam menjadi data verbatim. Hasil verbatim diberikan keterangan kodekode yang telah ditentukan peneliti
9. Melakukan analisis data wawancara sesuai dengan metode yang telah
ditentukan dan disepakati antara peneliti dengan dosen pembimbing. Proses ini
juga mendapatkan pengawasan langsung dari dosen pembimbing
10. Menarik kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dikonsultasikan dengan
dosen pembimbing

E. Kredibilitas dan Dependabilitas
1. Kredibilitas
Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas sama dengan validitas
penelitian. Poerwandari (2005) menjabarkan kredibilitas penelitian kualitatif
sebagai keberhasilan mencapai maksud dari eksplorasi masalah, proses,
kelompok sosial atau interaksi yang kompleks. Cara-cara yang digunakan
peneliti untuk mencapai kredibilitas penelitian adalah :
1. Memberikan

hasil

laporan

akhir

kepada

informan

untuk

memastikan akurasi dari deskripsi yang dibuat oleh peneliti
(Creswell, 2009). Informan diminta untuk membaca kembali hasil
analisis data dan diminta untuk memberika koreksi apabila terdapat
hal-hal yang tidak sesuai dengan maksud informan dalam proses
wawancara sebelumnya.
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2. Melakukan komparasi antara hasil analisis dengan data mentah yang
dimiliki berupa rekaman wawancara dengan informan untuk
membuktikan

hasil

dan

kesimpulan

penelitian

(validitas

argumentatif).
3. Melakukan pengambilan data pada kondisi dan situasi kehidupan
informan secara natural atau apa adanya (validitas ekologis).
2. Dependabilitas
Dependabilitas

pada

penelitian

ini

dilakukan

dengan

cara

mendiskusikan hasil analisis wawancara kepada orang yang dianggap sebagai
ahli di bidang yang relevan atau terkait (Poerwandari, 2005). Dalam hal ini,
dosen pembimbing bertindak sebagai ahli dan rekan diskusi peneliti.

F. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini adalah
wawancara semi terstruktur. Artinya, peneliti memiliki pedoman wawancara
namun tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan saat proses
berlangsungnya wawancara. Wawancara semi-terstruktur diterapkan untuk
penelitian penyelidikan karena memberikan kesempatan bagi pewawancara dan
informan untuk mendiskusikan topik secara lebih rinci.
Metode wawancara dipilih karena penelitian ini ingin menggali pengalaman
terkait penggusuran dan proses mencapai resiliensi dari sudut pandang individu
yang menjadi korban. Informasi ini hanya dapat diperoleh melalui pernyataan
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partisipan. Metode yang paling tepat untuk mendapatkan pernyataan partisipan
adalah dengan metode wawancara.
Pendekatan wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara naratif.
Wawancara naratif dirancang untuk memberikan kesempatan kepada informan
untuk memberikan rincian naratif dalam suatu pengalaman tertentu. Salah satu jenis
perluasan dari wawancara naratif adalah wawancara cerita hidup. Jenis wawancara
ini bertujuan untuk mendapatkan kisah hidup partisipan secara luas. Akan tetapi,
naratif bukan hanya berisikan cerita hidup secara umum namun juga kisah
pengalaman sehari-hari, terutama gangguan dan kekacauan pada kehidupan seharihari informan (Smith, 2008).

G. Metode Analisis Data
Analisis pada penelitian naratif mengandung tiga komponen penting yaitu
awal, tengah, dan akhir sehingga cocok untuk diterapkan untuk menganalisis proses
dari suatu pengalaman. Dalam penelitian ini berupa pengalaman resiliensi pada
korban penggusuran. Menurut Smith (2013), dua fase utama yang perlu dilewati
dalam melakukan analisis narasi adalah :
1. Fase Deskriptif: Peneliti membaca terlebih dahulu narasi dari informan
secara menyeluruh. Kemudian peneliti mencoba melakukan identifikasi
terhadap awal, tengah, dan akhir dari narasi informan. Peneliti berusaha
untuk membiasakan diri dengan alur cerita narasi agar mampu
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menangkap makna cerita secara luas sehingga memudahkan untuk
menemukan kerangka-kerangka tema guna melakukan pengkodean.
2. Fase Interpretatif: Peneliti melakukan interpretasi terhadap narasi
yang dikaitkan dengan literatur teoritis. Hal ini dilakukan untuk
menemukan interpretasi yang tepat atas narasi informan. Untuk
membantu interpretasi narasi, peneliti menggunakan teknik theory-led
thematic analysis. Peneliti menentukan tema-tema yang dibahas
berdasarkan teori yang digunakan dan diaplikasikan dalam bentuk
pertanyaan penelitian. Theory-led thematic analysis berguna untuk
menemukan keteraturan dari sebuah proses pengalaman.
Tabel 1. Pedoman Wawancara

-

-

-

Pertanyaan
Kondisi kehidupan sebelum penggusuran
1. Bagaimana kondisi kehidupan sebelum terjadi
penggusuran?
2. Bagaimana pandangan terhadap diri dan lingkungan?
3. Apa harapan dan cita-cita?
Perasaan menjadi korban penggusuran
1. Bagaimana perasaan ketika terjadi penggusuran?
2. Bagaimana reaksi ketika terjadi penggusuran?
3. Pikiran apa saja yang muncul ketika terjadi
penggusuran?
Kondisi pasca penggusuran
1. Bagaimana kondisi psikologis setelah mengalami
penggusuran?
2. Bagaimana kondisi ekonomi setelah mengalami
penggusuran?
3. Bagaimanan kondisi sosial dan budaya setelah
mengalami penggusuran?
4. Bagaimana memaknai penggusuran?
5. Perubahan-perubahan apa saja yang dialami?
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6. Bagaimana menyikapi perubahan-perubahan yang
terjadi?
7. Bagaimana respons emosional terhadap kondisi
kehidupan pasca penggusuran?
8. Bagaimana respons tindakan terhadap kondisi
kehidupan pasca penggusuran?
9. Bagaimana pandangan terhadap diri dan lingkungan
setelah mengalami penggusuran?
10. Apa harapan dan cita-cita?
11. Bagaimana proses mencapai kondisi kehidupan yang
stabil kembali?
12. Kesulitan apa saja yang dihadapi?
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian
Proses pengambilan data dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, yaitu
dimulai pada awal bulan September 2017 dan selesai pada awal bulan Desember
2017. Proses pencarian informan dilakukan selama kurang lebih satu bulan.
Peneliti menghadapi hambatan yang cukup sulit dalam mencari informan karena
lokasi tempat penggusuran yang rawan tindak kekerasan. Sebelum melakukan
pengambilan data, peneliti membangun rapport dengan informan selama dua
minggu. Hal ini dikarenakan peneliti yang kesulitan untuk menggali cerita
pengalaman penggusuran secara mendalam di awal pertemuan.
Wawancara dengan informan EN dilakukan pada tanggal 2 Desember 2017
di teras rumah informan. Peneliti datang pada pukul 14.00 dengan membawa alat
perekam, lembar persetujuan, dan buku catatan. Wawancara dengan informan EN
dilaksanakan di rumah informan yang berhadapan dengan lokasi penggusuran.
Ketika peneliti datang, informan sedang duduk bersantai bersama anak sulung dan
ibu informan di teras rumah. Situasi di sekitar rumah informan cukup sepi dan
tenang.

38

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39

Wawancara dengan informan TP dilakukan di ruang tamu rumah informan
pada tanggal 12 desember 2017. Tempat tinggal informan TP berada di desa yang
berlokasi sekitar 1 km di sebelah utata lokasi penggusuran. Rumah informan
berada di gang sepi yang sangat tenang pada saat wawancara dilaksanakan di siang
hari. Pada proses wawancara, informan 2 didampingi oleh istri yang berperan
menegaskan pernyataan dari informan 2.

Wawancara dengan informan 3

dilakukan sebanyak dua kali. Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 8
Desember 2017 di siang hari. Wawancara dilaksanakan di rumah informan SR
yang berada sekitar 300 meter di sebelah selatan lokasi penggusuran. Saat
wawancara, informan kerap kali berhenti menjawab karena harus memperhatikan
kedua anaknya yang sedang bermain. Informan juga harus menghentikan
wawancara ketika anaknya meminta bantuan. Peneliti merasa informan kurang
fokus pada wawancara karena harus membagi perhatian dengan anak-anaknya.
Hal ini membuat peneliti meminta waktu untuk wawancara kedua di malam hari
pada hari dan lokasi yang sama. Ketiga informan telah menandatangani lembar
persetujuan sebelum wawancara dilaksanankan.
Teknik yang dipilih untuk penelitian ini adalah metode analisis naratif
dengan wawancara semi terstruktur. Metode ini dipilih karena menyediakan
kemungkinan untuk terlibat dalog dengan informan (Smith, 2013). Pertanyaanpertanyaan penelitian dapat dimodifikasi untuk memperdalam area-area yang
menarik dalam sesi wawancara. Sebelum melakukan wawancara, peneliti
membangun sesi rapport dengan kedua informan untuk membangun keakraban
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dan kepercayaan. Setelah itu, peneliti meminta informan untuk mengisi informed
consent sebagai bentuk persetujuan terhadap keikutsertaan dalam penelitian.
Tabel 2. Pelaksanaan Pengambilan Data
No
1

2

3

4

5

6

7

Kegiatan

Tanggal dan
Waktu
Membangun
22 November
rapport
2017,
13.00
WIB
Wawancara
2
Desember
informan EN
2017,
!4.00
WIB
Membangun
8
Desember
rapport
2017,
20.00
WIB
Wawancara
12 Desember
informan TP
2017,
13.00
WIB
Membangun
7
Desember
rapport
2017,
20.00
WIB
Wawancara
8
Desember
pertama
2017,
13.00
informan SR
WIB
Wawancara
8
Desember
kedua informan 2017,
18.30
SR
WIB

Tempat

Keterangan

Rumah
informan

Memberikan
informed
consent
Wawancara
semiterstruktur
Memberikan
informed
consent
Wawancara
semiterstruktur
Memberikan
informed
consent
Wawancara
semiterstruktur
Wawancara
semiterstruktur

Rumah
informan
Rumah
informan
Rumah
informan
Rumah
informan
Rumah
informan
Rumah
informan

B. Profil Informan
Informan pada penelitian ini sebanyak tiga orang korban penggusuran yang
tidak mendapatkan kompesasi memadai.
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1.

Informan 1 (EN)
Informan yang pertama adalah seorang wanita berusia 52 tahun
berinisial EN. Informan tinggal di daerah Semampir dan tidak jauh dari
lokasi bekas penggusuran. Informan tinggal bersama Ibu, dua orang anak,
menantu dan seorang cucu. Suami informan merantau ke kalimantan untuk
bekerja pasca terjadinya penggusuran. Informan dulu bekerja sebagai
pemilik rumah bordil di lingkungan lokalisasi.
Anak pertama dan anak kedua informan saat ini telah bekerja
masing-masing sebagai perawat dan satpam. Anak sulung perempuan
informan saat ini sudah menikah dan memiliki satu orang anak laki-laki.
Sementara, anak bungsu informan sedang berkuliah semester 8 di
Kalimantan. Setelah meletusnya kasus penggusuran, informan mengaku
tidak memiliki pekerjaan hingga sekarang. Informan menggantungkan
hidup dari sisa tabungan pekerjaan lama dan dari suami yang bekerja. Saat
ini, informan berencana menyusul suami untuk membuka usaha setelah
anak bungsunya lulus kuliah.

2.

Informan 2 (TP)
Informan kedua adalah seorang laki-laki berusia 48 tahun dengan
inisial TP. Informan memiliki dua anak laki-laki kandung dan satu anak
angkat laki-laki dari pernikahan istri informan yang pertama. Anak angkat
informan saat ini telah menikah dan memiliki seorang anak. Sementara, dua
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anak kandung informan masih bersekolah di jenjang SMA dan SD. Pasca
penggusuran, informan pindah ke daerah Jong Biru yang merupakan desa
tetangga dari Desa Semampir, tempat tinggal lama informan dan juga lokasi
tergusur.
Pada masa sebelum penggusuran, istri informan bekerja dengan
membuka warung makan di rumahnya. Sementara, informan membantu
perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai tukang ojek. Informan
tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama istri dan dua anaknya. Saat ini,
informan memilih melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang ojek sebagai
pekerjaan utama.
3.

Informan 3 (SR)
Informan ketiga berinisial SR dan berusia 56 tahun. Informan saat ini
masih tinggal di sekitar daerah Semampir, hanya berjarak sekitar 300 meter
dari lokasi penggusuran. Informan tidak terlibat dalam bisnis lokalisasi
meskipun sejak tahun 1979 tinggal di lingkungan lokalisasi. Informan
menjabat sebagai ketua RT selama 12 tahun hingga meletusnya kejadian
penggusuran. Sebelum terjadi penggusuran, informan juga memiliki usaha
toko kelontong sebagai penopang ekonomi.
Informan memiliki dua anak laki-laki yang berusia masing-masing
berusia sebelas dan enam tahun. Informan bersama kedua anaknya sekarang
tinggal di sebuah gudang yang berukuran sekitar 4x5 meter. Istri informan
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saat ini harus bekerja di luar kota untuk mencukupi kebutuhan keluarganya
karena infroman tidak memiliki pekerjaan. Informan pernah berusaha
berjualan tahu lontong selama 2 bulan namun mengalami kerugian sehingga
harus berhenti berjualan.
Tabel 3. Demografi Informan
Informan 1
Inisial
EN
Usia
52
Pekerjaan
Anak
3 orang
Tempat
Sekitar
lokasi
tinggal saat penggusuran
ini
Saat
ini 2 anak, ibu, dan 1
tinggal
cucu
bersama

Informan 2
TP
48
Tukang Ojek
3 orang
Jauh dari lokasi
penggusuran

Informan 3
SR
56
2 orang
Sekitar
lokasi
penggusuran

Istri dan 2 anak

2 anak

C. Analisis Data
Proses analisis data menggunakan metode naratif dengan tipe penelitian
berupa cerita pengalaman personal. Narasi mengenai pengalaman pribadi adalah
laporan tentang urutan peristiwa berdasarkan biografi informan dengan urutan
pengelompokan penulisan yang sesuai dengan urutan peristiwa asli (Patrick,
2006). Pengalaman yang diungkap adalah pengalaman resiliensi warga ekslokalisasi Semampir yang menjadi korban penggusuran paksa. Pengalaman pribadi
informan akan dinarasikan dalam kategorisasi kerangka waktu secara kronologis
melalui (1) sebelum penggusuran, (2) ketika penggusuran, (3) setelah
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penggusuran. Analisis ini diharapkan mampu menguraikan interkasi personal dan
sosial informan yang memamparkan proses resiliensi informan.
Proses komparasi dan integrasi antara pengalaman Ibu Sri, Bapak Man, dan
Bapak Toni dilakukan untuk memperoleh tema-tema yang dikelompokkan dalam
tiga dimensi waktu secara kronologis. Berikut adalah narasi pengalaman informan:
1.

Informan 1 (EN)
a. Keadaan sebelum penggusuran
Informan sejak lama telah menyadari adanya kejanggalan pada
status tanah. Muncul kesadaran dalam diri informan bahwa dirinya tidak
pernah melakukan proses jual beli tanah di lokasi tempatnya tinggal dan
bekerja tersebut. Informan juga turut menggali informasi mengenai
status tanah di lingkungan sekitar dan menemukan ketidaksesuaian
status hak pada tanah di lingkungan eks lokalisasi dan lingkungan
sekitarnya.
Disini tu kebanyakan nggak punya rumah, maksudnya itu SHM
yang diajukan untuk modal usaha, kan gitu. Kalau saya memang
sebelumnya memang seduia payung sebelum hujan, anak saya
soalnya banyak. Saya ya mikir, mikirnya ya nggak tau itu dulu
ceritanya gimana yang tau tu sesepuh-sesepuh yang sudah nggak
ada. Dulunya ini kan makam, nah waktu pak walikotanya Pak
Maschut ya, Pak Maschut itu sudah “sopo sing gelem ngresiki,
wis nggonono sak patimu”. Tapi itu kan “sak patimu”, itu kan
ya nggak bisa hak. (EN, baris 3-19)
Hasil analisis mengenai kejanggalan status tanah pada
lingkungan lokalisasi ini kemudian juga turut dibagikan kepada
tetangga-tetangga informan. Informan berharap tetangga-tetangganya
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mampu menyadari status tanah masing-masing sebelum mengeluarkan
uang untuk melakukan renovasi besar-besaran yang ditakutkan
informan akan menjadi sia-sia akibat munculnya sengketa di masa
depan.
Lha sak niki lho mas kados keadaan enek, dibangun, ditingkat,
diapiki, dielu, bagaimana carane de’e amprihe gak kegusur? Apa
ya bisa? Opo rumongso “koe lak emoh tak gusur iki tanahmu
tuku nek endi?”. Saya sadarkan “wis lah” “enak sampeyan mbak
sri ngene ngene” “hee manungsu iku gak podo, aku dari dulu
awal kan wis ngomong, iki sebelah etan kok SHM, iki yo’opo
njero kok gak iso SHM?”. (EN, baris 22-34)
Informan memandang perlunya untuk melakukan persiapan-persiapan
agar memiliki jaminan untuk masa depan. Informan bersikeras untuk
terus berusaha menabung agar bisa membeli rumah di luar lingkungan
eks-lokalisasi. Informan ingin berjaga-jaga jika sewaktu-waktu ada
permasalahan yang berujung pada sengketa tanah.
Iya, iya itu soalnya mikir, mikir saya gini “iki ceritane piye to
tanah iki kok membingungkan, enek sing wis sertifikat dan ada
yang belum”. Lha masalahe ki piye, “wah iki” saya sama suami
saya “wah piye, awake dewe kudu duwe cilik-cilik o, besok lek
sewayah-wayah awake dewe wis gak kenek gae nyambut gawe
aku wis memang tobat”. (EN, baris 39-49)
Soale saya ya mikir itu “iki piye to kok njero iki wek e
pemerintah, tapi diluar pagar ini, batese kan pagar itu to, kok
SHM. Wah anak saya tiga, ada laki ada perempuan, halah wis
sisane ngge bayar bank, ngga ngurusi sing sekolah, tak simpen
supaya ben duwe iyup-iyupan. (EN, baris 64-92)
Tindakan informan untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan
kehidupan di luar lingkungan eks lokalisasi ini juga ditunjang keinginan
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informan meninggalkan dunia lokalisasi. Informan tidak ingin
mengulangi bekerja di lingkungan lokalisasi dan akan mencoba
menghidupi keluarga dengan cara yang halal.
besok lek sewayah-wayah awake dewe wis gak kenek gae
nyambut gawe aku wis memang tobat”. Kalau semampir sudah
tergusur, saya ngga akan mengulangi kerja seperti itu lagi. Saya
akan melangkah dari hasil keringat dan uang yang halal. (EN,
baris 46-54)
“Aku kepengen menghidupi membahagiakan keluargaku. Tetap
aku pengen usaha dengan cara yang uang halal. (EN, baris 141143)
Informan menilai pemerintah sudah memberikan bekal berupa
pelatihan-pelatihan

keterampilan

sebelum

dilakukan

eksekusi

penggusuran. Tetapi, informan merasa solusi tersebut kurang sesuai
diberikan kepada warga tergusur yang tidak memiliki bekal modal dan
relasi bisnis. Meskipun demikian, informan tetap bersedia mengikuti
semua pelatihan yang diberikan karena berpikir suatu saat bisa
memanfaatkan keterampilan yang diajarkan di masa depan.
Sebenarnya pemerintah sudah memberi, istilahe, kados
pesangon untuk bekal. Tapi itu tidak sampai selesai ini, hanya
diadakan pelatihan-pelatihan untuk biar mandiri. Ada rias, rias
itu apa rias penganten, rias kecantikan, ya jahit menjahit, ya
membuat roti. Itu ya diberikan sama pemerintah, tapi ya
selanjutnya, seperti kayak membuat makanan itu kan perlu jalan
. Satu modal, terus untuk menyalurkan biar sementara ada
tangga untuk hidup ya to, terus seperti kecantikan juga gitu, itu
kan bekalnya juga banyak. Itu semua hanya diajarkan saja, ya
itu kalau sudah bisa kemudian modalnya nggak ada. Terus
seperti saya ini ya ikut, latihan apapun saya ikuti, mungkin suatu
saat saya sudah pulang kampung, soalnya anak saya tiga, yang
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satu di perawat Bhayangkara walaupun belum pegawai negeri
tapi ya bagi saya sudah, bersyukur lah, ibu e enek kerjo “ngene”
tapi bisa memanfaatkan anak e ke jalan yang “benar”. Lha
karena bekal-bekal yang sudah diberikan pemerintah itu lho
mas, ya itu untuk jalan. (EN, baris 98-129)
b. Situasi dan reaksi pada saat terjadi penggusuran
Saat terjadi keriuhan pada hari terjadinya penggusuran,
informan merasa belum percaya akan adanya penggusuran karena
informasi tanggal eksekusi yang ia terima berbeda dengan tanggal di
hari itu.
Ya hari h itu mas, di sebelah selatan tu, disini tu sudah
dibongkar. Rumah saya kan yang di utara, utara jembatan. Saya
nggak mikir apa-apa. mikir saya cuma gini “lho jarene tanggal
20 saiki sik tanggal 15 kok wis..” belum percaya. (EN, baris 165172)
Di tengah kekacauan situasi eksekusi penggusuran, informan mampu
bereaksi dengan tenang. Informan bersikap pasrah dan menyadari
mengenai hak kepemilikan tanah yang tidak jelas.
Nah ketika terjadi itu ya duor-duor banyak orang lari-lari.
Banyak orang lari-lari “lho enek opo?” “mbak sri lor wis
dibuldozer kabeh” “oalah ancene yo gak melok duwe yo arep
piye meneh”. Saya tu masih duduk-duduk, masih nyantai. (EN,
baris 175-182)
Ketenangan sikap informan ini didukung juga dengan bekalbekal yang sudah diperseiapkan jauh hari sebelum penggusuran. Pada
situasi ini, informan turut memberikan dukungan emosional kepada
tetangga-tetangga agar bisa menghadapi situasi dengan tenang. Selain
dukungan emosional, informan juga turut bertindak membantu
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tetangga-tetangga mengangkut barang-barang ke tempat yang aman.
Informan mencoba untuk mengajak warga yang lain berpasrah dan
merelakan rumah dan pekerjaan mereka hilang karena mereka tidak bisa
menghindar dari ketidakberdayaan dalam menghadapi pemerintah.
Saya tu masih duduk-duduk, masih nyantai. Ya perasaan saya
kan ya saya sudah punya SHM mas. Saya ya hanya menghargai
tangga-tangga atau teman-teman yang nggak punya rumah itu
kan kalang kabut to mas. Na saya sepertinya kok katanya nggak
bingung, ya bingung barang-barang saya ada disana semua. Tapi
saya kan menyupport kasian tetangga-tetangga saya. Iya “mbak
sri piye, mbak sri piye” gitu. Saya tu memberi support biar situ
nggak tegang gimana mas namanya kehilangan. Terus saya tau
itu, buldozere itu kan rupane kuning to mas, kelihatan dari
rumah saya utara sana, terus “mbak sri piye iki” “yowislah lek
anu ayo diringkesi arepe piye meneh”. Saiki memange awake
dewe iki wong cilik, dene iki sesuk seteruse terusane piye, iki
tanahe sopo, tanahe sopo. “Sakjane lho mbak sri, njaluke warga
no piye mbak sri penake, usule lho” “lek aku i gak punya usul
lain-lain, awake dewe yo, yo sebelumnya aku ngutarane isi atiku
aku sepurane sing akeh, kan sudah diberi waktu sekian waktu
banyak kudune awake dewe nyambut gawe kan mengingat masa
depan, noleh ke belakang. Jadi kalau ada apa-apa yo kita gak
bisa menuntut yang besar atau yang gimana. Ya istilahe umum
aja lah corone iki kelangan omah tak sangonane ae sak mene
nggak apa-apa. Cara awake dewe cilik ki lho arep nuntut ning
ngendi? Nyatane tanggal 20 itu yang ngomong bukan warga lho
ya, yang ngomong wakil rakyat, orang dewan kesini. Jadi
penggusuran ditunda tanggal 20 selesai sidang, tapi nyatane
tanggal 15 lhoo hancur, “yowis lek ngono mbak sri” akhire
semua pun diboyongi. (EN, baris 181-239)
Informan juga mampu menunjukkan sikap tenggang rasa kepada
anggota Satpol PP yang ditugaskan untuk membantu evakuasi.
Informan ikut memahami kesulitan petugas dalam mengevakuasi dan
berusaha untuk tidak terlalu merepotkan tugas Satpol PP.
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Akhire petugas-petugas masuk mas, “bu ini gimana” “ya mas
minta tolong kendaraannya” “iya bu diantar..” “ndak, di depan
makam itu aja”. Masuk sini sudah nggak bisa mas barangbarang saya, sudah penuh dengan petugas ada tiga ribu personil.
Itu campur dari satpol PP, dari kepolisian, dari TNI. Itu
sepertinya orang boyongan dalane buntu mas ngga bisa.., tapi
saya ya nyadari saya taruhkan di depan makam itu, paginya..
bengi tak tunggu paginya kesini. (EN, baris 240-256)
Menanggapi situasi penggusuran, informan menyayangkan
tindakan eksekusi yang tidak sesuai dengan tanggal yang telah
ditentukan dan diinformasikan kepada warga. Informan juga
mneyesalkan tindakan penggusuran yang tidak melalui sidang secara
tuntas. Informan menegaskan lebih lanjut bahwa dirinya akan merasa
lebih ikhlas jika memang hasil keputusan penggusuran melalui putusan
sidang secara resmi.
Kenapa waktu mau digusur, itu dari dewan, dewan itu kan
perwakilane rakyat, nah itu sudah diumumkan bahwa
penggusuran ini diundur tanggal 20 selesai sidang. Tapi ternyata
tanggal 15 sudah dihancurkan. (EN, baris 257-263)
Kita nglenggono awake dewe wong cilik tapi kan sudah tau
sidange itu kalah. Lha itu sidang belum diadakan tapi tanggal 15
desember itu sudah dihancurkan. Kalau misale sidang itu
menang, kita sama-sama, solusinya gimana, toh kita dipindah
atau untuk pesangon gimana nglenggono mas. Tapi kenapa,
sidang itu tanggal 20 tapi tanggal 15 sudah dihancurkan. (EN,
baris 272-283)
Hal ini menjadi cermin ketidakberdayaan status sosial informan
sebagai rakyat kecil di hadapan penguasa. Informan merasa rakyat kecil
sebaiknya pasrah kepada Tuhan dan tidak perlu berkomentar terhadap
banyak hal.
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Yo hanya gini thok mas, namanya ya saya ini orang kecil,
sekolahe juga nggak tinggi nggak ngerti cuma “oo, tibake
ngono to, saiki tibake ngono kui aku ngerti”. Saiki wis wong
cilik nek enek opo-opo nggak usah komentar apa-apa, hanya
pasrah sama yang di atas. (EN, baris 284-291)
c. Setelah penggusuran
i.

Kehidupan setelah penggusuran
Pada waktu-waktu awal setelah eksekusi penggusuran
dilaksanakan, informan

dihadapkan pada kesulitan hal

administrasi uang kerohiman. Ada ketidakadilan jumlah uang
yang dirasakan oleh informan. Hal ini memantik kekecewaan
dan perlawanan dari informan. Informan berjuang menuntut
klarifikasi dari pihak yang bertanggung jawab atas hal ini.
Tapi kenapa pesangon itu kok nggak sama. Yang
terdampak nggak mendapatkan. Per rumah yang kena
dampak ini dapat pesangon, e uang kerohiman dua juta
lima ratus. Terus uang bongkar lima juta. Lha ini lho
yang saya pertanyakan, yang masih terendam di hati
saya ya ini uang lima juta ini. Nah saya yang nggak
terima kok nggak adil. Sampai sekarang saya masih
tanda tanya. (EN, baris 292-304)
Ketidakadilan dalam pembagian uang kerohiman ini
menambah kesulitan hidup yang sudah dirasakan oleh informan
akibat penggusuran. Informan menilai dampak dari segi
ekonomi membuatnya menjalani kehidupan dengan tegang.
Dampak ekonomi diakibatkan hilangnya pekerjaan informan.
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Bahkan saya ini mas, saya ini terdampak rumah saya itu
hilang. Kehidupan saya sudah mati, saya juga sudah
ikhlas. Terus lagi sebelum ini dibongkar, bukannya saya
membantah atau berani, istilahe nggak ada yang saya
beranikan, hanya kejujuran.(EN, baris 323-331)
Kesulitan ekonomi ini membuat adanya kebuntuan
dalam hidup informan. Informan merasa pekerjaan adalah hal
yang utama dalam hidup karena uang bisa mendatangkan
kesenangan. Hilangnya pekerjaan informan membuat kehidupan
menjadi susah.
Desakan keadaan membuat informan terpaksa berpisah
dengan suami yang harus bekerja di luar pulau untuk memenuhi
kehidupan keluarga. Informan mengungkapkan perasaan berat
hati harus berpisah dengan suami. Informan merasakan kondisi
sulit tidur karena sebenarnya tidak ingin berpisah dengan suami.
Akan tetapi suami informan memberikan nasihat untuk
bersabar.
Ya jelas dari ekonomi ya mas, saya tidak ada kerjaan
sementara anak satu masih sekolah. Sebenarnya
misalnya saya bikin tegang, ya tegang mas. Soalnya kan
orang hidup itu nomer satu harus kerja. Darimana kita
bisa senang itu segala-galanya uang. Nah itu saya sudah
nggak bisa bekerja lagi sebenarnya ya masih susah. (EN,
baris 423-433)
Saya sudah buntu, bapake tu sekarang sudah kerja di luar
jawa, soalnya anak saya yang semester 9 bulan ini
wisuda. Itu kan dana, terus saya sudah nggak bisa kerja
soalnya dananya untuk transfer anak saya itu terus.
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Disana biaya makan kan mahal. Saya itu hanya gini thok
tapi dalam batin, nggak ada anak-anak, bapaknya juga
sudah berangkat to waktu disini dor bapake sudah
langsung berangkat. Ya gini “awak dewe wis podo
tuane, ora mungkin awake dewe nek mengeni pisah”
(EN, baris 368-382)
Akhire nggih niku mas dalam satu malem ndak bisa
tidur. Ya sakjane to mas saya tu pengennya “aku tak
melok no piye, sopo ngerti enek dalan nyang kono” “wis
gak usah, sabar o sik nyang omah, ngko lak e wis wisuda
anak e baru sampeyan rene”. Berat mas. (EN, baris 391398)
Selain

berpisah

dengan

suami,

informan

juga

menghadapi keadaan yang harus memisahkan dirinya dengan
karyawan-karyawannya. Informan tidak melanjutkan hubungan
kerja dengan karyawan-karyawannya karena dirinya ingin
melangkah ke fase kehidupan baru. Dalam situasi ini, informan
memanjatkan doa bagi nasib mereka di masa depan.
Soale saya mau ninggal anak-anak yang ikut saya, saya
mau melangkah dalam kehidupan baru. Di luar itu
pikiran saya gini “ya Allah mereka telah membantu saya
mengentaskan anak-anak terus saiki piye nasibe” itu
satu. (EN, baris 415-422)
ii.

Tenggang rasa terhadap lingkungan
Informan memperjuangkan hak untuk mendapatkan
pembagian uang kerohiman yang adil adalah wujud tenggang
rasa informan terhadap lingkungan eks lokalisasi dan wargawarganya. Informan merasa lingkungan eks lokalisasi adalah
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tempat yang berjasa karena telah memberikan informan banyak
hal.
Saya tu setelah dibongkar itu sudah punya ini. Kalau
saya egois, kalau saya gak perduli sama warga, ngapain
saya ikut berjuang, bener gak. Lho iya, tapi saya kan ya
masih punya pegang rasa, namanya manusia. Saya bisa
segalanya juga dari dalem, anak saya pandai, anak saya
bisa bekerja juga dari situ. (EN, baris 332-341)
iii.

Pikiran yang mengganggu
Satu atau dua bulan awal adalah masa dimana informan
berpikir dan mengkhawatirkan nasib keluarga di masa depan.
Ya orang itu ya..lain-lain ya mas. Hanya satu bulan, dua
bulan itu ya mikir mas. Piye masa depan e keluargaku,
anak ku yang kuliah terus piye. (EN, baris 471-475)

iv.

Situasi yang dilematis
Informan sebenarnya ingin ikut berusaha untuk
membangun kembali ekonomi keluarga bersama suami. Akan
tetapi, keinginan informan untuk membuka usaha kecil-kecilan
terganjal dana yang tersedot oleh kebutuhan anak informan yang
sedang berkuliah. Hal ini membuat informan merasa sedih
karena dirinya merasa sudah menyiapkan banyak keterampilan
untuk alternatif usaha-usaha baru yang ingin dijalankan selepas
kehidupan lokalisasi.
Aku ki harus melangkah opo? Engkok aku melangkah
ngene uang habis. Yang sekolah kan kasian. Terus saya
ada buka jalun baru ini, iki lha lek aku nerjang cari usaha
lain, iki sing sekolah iki arep mbutuhne duit akeh. Ya
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sedih mas. Ya sudah, ingin berjalan. Saya dari segi
apapun bisa. Saya jualan di pasar bisa, saya meracang di
rumah bisa, itu kan ya modal besar. Kalau saya
melangkah ini, situasinya begini, yang sekolah itu kan
terus mas uang itu, terus mas. (EN, baris 477-491)
v.

Kepercayaan pada keluarga
Berbagai macam situasi kehidupan yang dihadapi
informan tidak membuat dirinya merasa terbeban secara
berlebihan. Informan memiliki kepercayaan terhadap tanggung
jawab suami dan anak-anak untuk dapat melalui kesulitan hidup
pasca penggusuran.
Iya mati, tapi ya tetap saya syukuri soale bapake sudah
melangkah. Ya pokoknya ya sedikit saya syukuri yang
penting saya bisa menghidupi anak saya yang kuliah itu.
Saya ndak pernah mas sampai seperti gimana.. Soale
bapake sudah tanggung jawab, satu. (EN, baris 434-441)
Saya ya wis hanya itu. Percaya pokok e sama bapak e
sama anak-anak saya. (EN, baris 738-740)

vi.

Dukungan keluarga
Kejadian

penggusuran

dan

ditambah

adanya

ketidakadilan yang diterima membuat informan diliputi
perasaan kecewa yang sulit dihilangkan. Dalam suasana emosi
yang tidak stabil, suami informan berusaha menetralkan emosi
informan dengan memberikan dorongan semangat agar
informan mampu mengikhlaskan dan memiliki optimisme baru
untuk berusaha.
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Bapake ya gini “wis gak usah di dowo-dowo, gak usah
dibahas, dipasrahne karo sing ndek nduwur, ora liwat
saiki awake dewe wis kudu mbuka dalan usaha liyane
sing duit halal, wis ben e lah diikhlasne” bapake gitu.
(EN, baris 359-365)
Informan menghadapi kebimbangan dan kekalutan
emosi ketika harus berpisah dengan suami yang bekerja di luar
pulau. Dalam masa perpisahan, suami informan terus
memberikan dukungan melalui sambungan telepon. Suami
informan berusaha untuk mengingatkan informan untuk terus
bersabar dan bersyukur.
Iya, terus bapake malem telpon “aku ki arepe ngene,
arepe usaha ngene” “wis to sabar sik, selesai anake wis
wisuda, tugase awake dewe selesai, ayo sing sajake
awake dewe iso bersatu lagi opo?” bapake hanya gitu.
Wis apapun saiki disyukuri, bapake hanya bilang gitu.
“Deloken tanggatanggamu sing gak duwe omah, iki
desember peristiwane tanggal 15 wis bingung kontrakan.
Terus sing didep satu tahun hanya bongkaran
pemandangan gitu lho mas. (EN, baris 457-470)
Komunikasi yang terjalin cukup intense antara informan dan
suami informan lambat laun bisa menghilangkan pikiran sedih,
khawatir dan kebingungan dalam diri informan. Pikiran dan
perasaan

negatif

informan

kemudian

berganti

menjadi

pengharapan di masa depan.
Ya setelah itu apa sering telpon-telpon sama bapake
terus wis ilang lamalama sudah nggak mikir sedih, kuatir
lagi. Sudah ndak mikir bingungi gimana, tinggal angen-
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angen nunggu anak e wisuda. Sampai sekarang. Gitu aja,
biar cepat melangkah. (EN, baris 694-701)
Selain dukungan emosional dan petuah dari suami,
adanya pengertian dan bantuan dari anak-anak informan
mempermudah informan untuk bersyukur dalam menghadapi
kesulitan. Anak-anak informan mampu menerima keadaan dan
menuruti orang tua. Hal ini mendorong informan menampilkan
sikap dan perasaan yang positif dihadapan anak-anak.
Doni tu ya mas namanya kuliah kan ya butuh apa-apa
banyak to disana, tapi kasihan mas dia sama orang tua,
anak saya kasihan sakjane. “Emoh aku Bu duit akehakeh” kan katanya baru ada temen e ATM e hilang,
tabungan e hilang. “Hala wis leren wira-wiri bu, gak
usah akehakeh” Namanya biar nggak gelo kalau anake
“bu iki cekel-cekelan” “wis gak usah gae sampeyan ae
gae tuku susu” “wis to bu aku lak gak sampeyan tampani,
nelangsa lho bu opo sampeyan gak gelem duitku?”. Ya
saya terima, yang penting saya nggak minta. Saya
kasihan mas, nek saya juga rumah tangga, anak saya
sampai tiga. Kebutuhan ekonomi itu satu, rumah tangga
itu paling penting. Satu, anakanak sekolah, itu harus
mas. Bagi saya lho ya. Kalau makan ya seadanya, ya
enak kadang nggak enak, wis wajar lah. Kalau saya ya
gitu. Tapi anakanak saya itu semuanya nurut-nurut.
Mereka bisa nrimo itu juga dari saya. Kalau saya resah
nanti semuanya kan ya ikut susah. Cuma ya
kadangkadang ya anak saya gitu “wolah penting ibuku
ayem gak susah” mas. (EN, baris 513-545)
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vii.

Mengamalkan ajaran agama
Informan menunjukkan pengamalan agama islam untuk
menghadapi situasi sulit. Islam mengajarkan untuk ikhlas dan
pasrah kepada Tuhan meskipun masih ada perasaan tidak ikhlas
di dalam hati akibat ketidakadilan yang diterima.
Iya ya meskipun saya tu dinamakan nggak ikhlas mas,
namanya islam, saya berusaha mengikhlaskan. Tapi saya
pasrahkan yang di atas, wong nek kemilikan bukan
milike suatu saat pasti menerima karma. Hanya itu thok
mas. (EN, baris 351-358)

viii.

Mengatasi keadaan diri
Informan berusaha untuk merendahkan diri sebagai
wujud

kepasrahan

informan

kepada

Tuhan.

Kejadian

penggusuran mengajarkan informan bahwa banyak hal terjadi di
luar logika.
Adanya sikap pasrah kepada Tuhan membantu informan
untuk mampu bersyukur pada keadaan yang berat. Informan
belajar menguatkan diri dengan melihat kehidupan lingkungan
sekeliling yang kurang beruntung. Informan menilai manusia
pasti akan menemukan cara untuk bertahan hidup. Informan
mengambil perumpamaan kehidupan ayam yang dengan
melakukan berbagai macam cara untuk menghidupi anakanaknya sehingga sudah seharusnya manusia mampu untuk
berusaha dan bersyukur dalam keadaan apapun.
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Yo hanya gini thok mas, namanya ya saya ini orang
kecil, sekolahe juga nggak tinggi nggak ngerti cuma “oo,
tibake ngono to, saiki tibake ngono kui aku ngerti”. Saiki
wis wong cilik nek enek opo-opo nggak usah komentar
apa-apa, hanya pasrah sama yang di atas. (EN, baris 284291)
Dalam batin saya “halah mosok mek ngene tok ae wis
gak kuat, wong deloken sebelah-sebelah urip e jauh lebih
di bawah saya susah e”. Bersyukur tok wis mas. (EN,
baris 406-410)
Ya gini aja, “ngene ki piye mbak Sri duit garek iki anu”,
“ya disyukuri mosok kalah karo pitik, deloken pitik
ceker-ceker ae anak e urip, kucing paribasane nyruntulnyruntul ronorono ee leles-leles balung yo dikekne anak
e, panggah urip”. Yowis biasane opo dikongkon won
masak yo..yang penting halal. Disyukuri aja lah terus
arepe nyapo neh (EN, baris 862-872)
Informan

menemukan

hikmah

dari

kejadian

penggusuran yang telah menyulitkan hidup informan melalui
sikap berserah diri dan bersyukur. Informan meenjadikan
penggusuran sebagai sarana untuk meninggalkan kehidupan
lokalisasi. Selain itu, informan memandang kejadian tersebut
sebagai sebuah pengalaman untuk selalu mawas diri atas segala
situasi yang terjadi dalam hidup. Informan mengambil pelajaran
dari perisitiwa penggusuran untuk tidak merasa memiliki jika
tidak pernah merasa membeli. Informan merasa situasi bisa
menjadi bermasalah ketika seseorang merasa memiliki tanah
yang tidak pernah dibeli karena akan cenderung memperlakukan
tanah tersebut seperti milik sendiri.
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Kerja di komplek itu dibilang nyaman ya nyaman,
dibilang enggak ya enggak. Kalau dibilang nyaman ya
itu ccari uang gampang, kalau dibilang nggak nyaman,
apa selamanya saya akan mengalami seperti itu. Anak
saya yang kuliah ini juga ngomong “ibu, aku selesai
kuliah pokok e ibu kudu leren”. “Ibu, wis gak popo
sampeyan saiki digae hiburan, digae tenanan bu digae
simpen-simpen, aku selesai wisuda sampeya harus
leren”. Belum sampai wisuda wis dibongkar pemerintah,
dadi ya wis bisa dibilang yowis peneran hehe. (EN baris
773-789)
Mikire gini “seperti itulah” ini bicara sendiri lho ya mas,
“saiki kenek gae pengalaman, nek ora rumongso duwe
tanah kui dibangun, ora bangun opo meneh dibangun
berlebihan, lho wek e sopo?. Itu kan ya bermasalah mas.
Ha dari sampai disitu, anak turunku lek gak rumongso
tuku tanah, yah istilahe ada saksi sekian musuh sekian,
ojo sampai dibangun. (EN, baris 647-658)
ix.

Evaluasi kehidupan
Dalam situasi kehidupan yang penuh tekanan, informan
merefleksikan keberhasilan menyelamatkan anak-anaknya dari
kehidupan lokalisasi dan mampu bekerja secara mandiri dengan
cara-cara

yang

halal.

Informan

mengevaluasi

kondisi

lingkungan yang tidak banyak memberikan kesempatan bagi
anak-anak untuk memperoleh pendidikan layak dan melepaskan
diri dari lingkungan lokalisasi, sehingga informan merasa perlu
mensyukuri pencapaian hidupnya tersebut.
Cuma saya ya menyukuri anak saya itu selamat kok jadi
orang semua. Disini tu hanya dua orang mas sing anak e
jadi tu. Bu Marsinah itu anak e semua angkatan. (EN,
baris 546-551)
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Informan juga memandang jauh kebelakang mengenai
persiapan-persiapan yang dilakukan. Informan menyadari
bahwa sebagai rakyat kecil diperlukan kesadaran diri untuk
selalu mengantisipasi masa depan yang tidak terduga. Penataan
hidup sejak lama membuat informan tidak merasakan beban
pikiran yang berlebih dalam menghadapi dampak-dampak
penggusuran yang terjadi dalam hidup. Kejadian penggusuran
ini dijadikan informan sebagai pengingat untuk tidak hanya
bekerja demi kesenangan duniawi tetapi demi masa depan
keluarga. Informan merefleksikan bahwa kehidupan lokalisasi
yang berdiri sejak tahun 70an seharusnya sudah mampu
memerdekakan warga-warganya dari kesulitan hidup jika
sewaktu-waktu pekerjaan dan rumah mereka diambil oleh
pemerintah.
ya wis saya hanya bersyukur, soale opo, memang ngene
ki lho wong urip, hanya gak seneng thok, mburi iku kudu
ditoleh. (EN, baris 624-628)
Saya enggak pernah mas yang sampai rasane stress abot.
Ada yang sampai stress terus meninggal gitu kan ya
kasihan. Kalau saya itu soale dari awal e mas. Dari awal
itu seakan-akan sudah ditata. (EN, baris 730-737)
Kasihan, ya disamping kasihan ya kui lho kenek gae
conto, kenek gae pengeling lek wong nyambut gawe gak
eleing mburine, ya to? Itu. Jangankan saiki demi anak,
hanya untuk kesenangan dunia nggak ada habisnya mas.
Kalau saya sikil gae ndas, ndas gae sikil, pokok kudu
sekolah anak-anak. (EN, baris 614-622)
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Dipikir lagi itu sudah berapa tahun mas berdiri, 73, 74,
ya 75 mulai rame sampai sekarang sudah berapa tahun
itu mas. Kalau semestinya diambil sama pemerintah,
semestinya sudah merdeka itu. (EN, baris 687-693)

x.

Kerinduan akan masa lalu
Dalam situasi kehidupan yang sudah membaik dan lebih
baik dibandingkan kehidupan lingkungan sekitar, informan
mengingat bertahun-tahun lamanya bekerja di lingkungan
lokalisasi dan mengenal orang-orang eks lokalisasi yang saat ini
masih bekerja di dunia lokalisasi. Informan mengungkapkan
kerinduannya untuk bersilaturahmi dengan orang-orang Ada
halangan secara etika yang dirasakan informan karena dirinya
sudah bersih dari dunia lokalisasi.
Saya keluar meninggalkan pekerjaan saya kalau saya
sering main ke..ke anak-anak di tempatnya lokasi,
dimana..dimanapun tempat ya mas bagi saya kok nggak
enak. Ya orang itu kan nggak sama “loh mbak sri wis
gak kerjo lha nyapo kok dolan ae ndek komplek” lha itu
lho mas hehe. Saya jadi hanya di rumah mas. Ya itu lho
mas saya ini kan gimanagimana..istilahe lama lah disitu
bekerja, sama orang-orangnya juga. Terus ya gini “oalah
saiki ngene-ngene arepe dolan, silaturahmi ae wis gak
enek dalan” (EN, baris 559-576)

xi.

Pengalaman masa lalu yang mengganjal
Informan merasa masih ada yang mengganjal di balik
peristiwa penggusuran yang dialami. Ketidakadilan dalam
pembagian

uang

kerohiman

pada

masa

awal

setelah
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penggusuran meninggalkan luka kekecewaan yang sulit
dilupakan oleh informan. Informan merasa curiga atas adanya
tindak kecurangan dan menyayangkan orang yang tega
melakukan kecurangan di situasi penggusuran.
Yang jadi mengganjal di hati saya ya cuma itu uang
bongkar yang SHM itu mas. Kenapa, gitu lho. Katanya
kalau nerima harus butuh tanda tangan orang yang
kepala keluarga istilahe. Tapi tidak ada kelanjutannya
sampai ini sekarang ini. Berarti kan istilahe dipangan
uwong to mas. Kok mentolo.. (EN, baris 715-723)
xii.

Optimisme
Informan saat ini mulai menatap masa depan dengan
rencana-rencana hidup yang ingin dilaksanakan. Informan
menjabarkan rencana yang cukup detail guna menunjang
kehidupan yang lebih baik di masa depan. Informan memiliki
harapan untuk dapat berkumpul kembali bersama dengan suami.
Berkumpul kembali dengan suami diharapkan informan dapat
membuka jalan untuk membuka usaha atau menyewa tanah
sebagai bekal bagi informan di masa depan. Perencanaan yang
dirancang oleh informan membuat informan optimis dalam
menghadapi hari esok.
Ya insyaallah padang mas bisa berkumpul lagi sama
bapak e. Terus yang terutama anak e saya bisa jadi, lulus
kuliah. Terus bapak e di luar pulau, lha terus saya
kenapa di rumah sendiri. Saya kan ya ingin ikut bapak,
saya disanan ingin usaha sekalian. Ngga tau disana nanti
langkah e apa yang harus kita tempuh yang penting tetap
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berjuang toh besok tetap kembali ke rumah sini. Kalau
sudah punya bekal untuk duduk, nggak tau nyewanyewa sawah atau nanti beli-beli tempat di pasar untuk
kehidupan sehari-hari, buka peracangan di rumah e kalau
dari pasar, kan tetap makan to mas. Juga masih bisa
bersatu. (EN, baris 879-897)
xiii.

Pengharapan dalam doa
Informan

meletakkan

harapan-harapannya

untuk

keluarga dalam doa. Informan berharap bisa segera bersatu
kembali dengan suami agar mampu menjalankan langkahlangkah yang telah direncanakan. Informan juga berdoa untuk
masa depan anak informan yang sedang kuliah agar bisa menjadi
teladan di masyarakat sehingga mampu menjunjung derajat
keluarga terlepas dari masa lalu informan yang hina.
Hanya nyukuri gitu aja sama berdoa. Ya mudahmudahan cepat selesai anake yang sekolah, dapat jalan,
kita melangkah, kita bersatu lagi sama bapake. Juga mas
Doni itu kan ya masih cara apa keahliane, kan teknik
kimia nanti cari pekerjaane di apa, di apa. Orang tua
hanya bisa mendokan, istilahe bisa jadi contoh teladan di
desane, bisa menjunjung derajate keluargane walaupun
orang tuane orang hina. Saya hanya itu tok mas. Berdoa
saya hanya itu tok. (EN, baris 898-911)
2.

Informan 2 (TP)
a. Keadaan sebelum penggusuran
Informan menjalani kehidupan sebelum adanya penggusuran
dengan kondisi ekonomi yang cukup dan lingkungan yang nyaman.
Pada saat sebelum terjadi penggusuran, informan memiliki bekal berupa
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warung yang menjadi sumber pendapatan. Sementara, informan merasa
nyaman karena telah selama 77 tahun tinggal di lingkungan tempat
tinggal lama. Keadaan yang ekonomu yang cukup dan lingkungan yang
nyaman membuat informan memiliki harapan untuk kehidupan masa
depan yang lebih baik. Akan tetapi, kejadian penggusuran menjadi
situasi yang tidak terduga dan mengejutkan bagi informan. Informan
merasa kaget karena informan tidak banyak terlibat dalam kegiatankegiatan masyarakat sehingga tidak mengetahui perkembangan
informasi mengenai penggusuran. Harapan informan yang belum
sempat terencana dan terlaksana menjadi terhalang akibat adanya
penggusuran.
Ekonomi yo cukup, mergane opo to mas, kan marung, iso
marung iso anu. Marung mangan kan yo iso, lha lek ngene ki
wis bakul yo gak iso anu yo gak enek, pemasukane yo gak enek.
Mbiyen yowis lingkungane yowis penak lah mas wis patrah
omahe kono biyen anu kan wis ndek kono ket tahun 77. Dulu
pas sebelum dibongkar itu ya punya angen-angen pengen nduwe
omah nek njobo tapi urung kesampean wis...kedaden kui. Kan
riyin anu to mas tasih nunut ibu e. Ibu e meninggal tiga tahun
yang lalu teruse yo nempati omahe kui, maksude nempati
piyambak. Istilahe yowis nyaman to mas uripe soale wis gak
bingung nggon yo anu kan omahe bu e piyambak mboten
nyewo. Kalau asal-usule kan gak mikir tekan semono kui. Gak
tekan sampai dibongkar. Kok ruh-ruh iso kejadian ngono kui
nggih mboten ngertos nggihan. Kaget nggih, lha wong kulo riyin
teng mriku nggih tumut tiang sepah kan lek enek opo-opo kan
ibu e to sing misale enten rapat. (TP, baris 10-39)
Keterkejutan

informan

dalam

menghadapi

informasi

penggusuran disebabkan oleh keengganan informan untuk mencari
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informasi dan banyak terlibat di lingkungan eks lokalisasi. Informan
merasa enggan terlalu banyak ikut campu karena takut merusak
hubungan pertemanan dengan tetangga.
Marai kulo ki mboten anu..teng mriku enten nopo-nopo kulo
mboten patek golek info. Nek enten tiang mriku omong-omong
terus kulo tumut omong engko malah wedine niku salah paham
medhot kekancan. (TP, baris 43-49)
b. Situasi dan reaksi pada saat terjadi penggusuran
Informan menghadapi penggusuran dengan respons penuh
kepanikan. Informasi menerima informasi pada malam hari mengenai
akan dilaksanakan eksekusi penggusuran di pagi hari. Informan merasa
tidak tega menyaksikan lingkungan tempat tinggalnya yang telah ia huni
selama bertahun-tahun dihancurkan, sehingga informan memutuskan
untuk segera memberesken barang-barang dan mencari rumah
kontrakan pada malam sebelum eksekusi.
Woo anu waktu pas dimbrukne iku aku gak, gak anu mas, gak
tegel yo nyawang. Hoo aku wis rene, mlayu rene wis ning koskosan iki. Wis jenenge wong aku wis taunan nek kono ki yo
arepe ninggal ki yo ckk opo yo keronta-ronta piye ngono kui lak
ngrasakne. Gak kuat mas wis. Niku kan dalu pun enten
persiapan “mbenjing jam sementen enten...”. Dadine kulo jam
dua jam tiga niku pun usung-usung mriki. Nggih sak entene
barang-barang piring-piring opo nopo kulo beto mriki niku.
Kados kontrakan nggih ndadak niku mas. (TP, baris 52-68)
Kepanikan informan dipicu oleh munculnya pikiran-pikiran
yang kalut. Informan merasa bingung dan khawatir membayangkan
kehidupan di hari esok ketika tidak lagi memiliki tempat tinggal yang
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permanen, sementara kondisi ekonomi masih belum mampu untuk
membeli rumah saat itu. Bayangan akan nasib di masa depan membuat
informan merasa sedih.
Mikire wis gak karuan mas ilang haha wis ilang. Yo isitlahe
nganu to mas sesuk e piye bakale anu piye engko ngontrak terus
anu-anu yo wedi ngono lo mas, khawatir nggih. Pikirane yowis
ilang plas mas. Tangisan yowis ra karukaruan mas ning kono.
Cara bingung no kan yo bareng-bareng dadi rodo ayem haha.
Wong kabur-kabur yo ra karuan koyok ngono lo. Yowis carane
ki lak gak patek mampu ki arep tuku nek njobo yo gak iso. Lha
kepikirane niku lho, yogane katah, enjing pun kudu usungusung. Lak wis mboten saged anu gek terus piye, uripe dadose
nopo. Bayangane kan niku to mas, rasane yowis nelangsa mas.
(TP, baris 72-90)
c. Setelah penggusuran
i.

Keadaan setelah penggusuran
Informan merasa kehilangan tempat tinggal permanen
merupakan dampak yang paling berat pada kehidupan pasca
penggusuran. Sebagai orangtua dengan anak yang cukup banyak,
informan merasakan kesedihan jika membayangkan nasib
keluarganya yang tidak memiliki rumah permanen.
Terutama nggih sakjane nggen lho mas, mboten gadah
tempat tinggal. (TP, baris 93-94)
Terutama masalah panggenan. Lak mboten enten
panggenan, yogane katah lak yo susah mas mosok arepe turu
ning empere wong. Terus anak putune arepe pating kruntel
ning empere wong. Terutama kan niku to, dadine sing
nelangsa terutama niku. (TP, baris 102-110)
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Selain itu, informan juga merasakan dampak ekonomi yang berat.
Akan tetapi, informan meyakini bahwa dampak ekonomi akan
bisa diatasi jika mau berusaha.
Lak ekonomi nggih pengaruhe malah banter no mas. Tapi
nggih pripun malih wong tiang..kadang-kadang niki “mosok
to wong semut ae iso golek pangan mosok awake dewe
wong urip gak iso anu mangan, sing penting sehat”. (TP,
baris 95-101)
ii.

Pikiran yang mengganggu
Pada satu sampai dua minggu awal setelah penggusuran,
informan merasakan kesulitan tidur. Hal ini disebabkan oleh
banyaknya beban pikiran yang dirasakan informan seperti beban
uang sekolah anak, tidak ada pekerjaan, dan cara mengatasi
kesulitan ekonomi. Adanya pikiran-pikiran tersebut membuat
informan mengkhawatirkan kelanjutan pendidikan anaknya.
Yowis pokoke satu minggu, dua minggu, niku nggih mboten
patek iso, mboten patek saged tilem. Pikirane yowis anu
mbayar sekolah, gak duwe kerjaan, piye ngko arepe bakul
yo gak duwe modal. Nggih mben dinten kulo mikir niko.
Yogane tasih mlebet SMP terus mengke nek dipetal teng
sekolah yo ngesakne. (TP, baris 113-122)

iii.

Usaha yang terhalang
Usaha informan untuk mengatasi keadaan sulit juga
menemui halangan. Informan berencana untuk berjualan namun
dengan kondisi ekonomi yang masih terdampak penggusuran
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informan tidak memiliki modal. Hal ini menjadi ganjalan atas
rencana usaha informan. Dirampasnya tempat tinggal informan
semakin mempersulit situasi karena menghalangi informan untuk
mendapatkan pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah. Untuk
sementara waktu, informan memilih untuk menjalani hidup
dengan mengalir sembari memutar otak lebih keras.
Saktenane nggih pengen bakul-bakulan opo. Tapi yo opo to
mas hehe modale ki sing gak enek. Carane penghasilan yo
pas-pasan ngge nyangoni anake sekolah, tuku beras wis.
Niku nggih cukup ra cukup yo kedaden dicukupne mas.
Umpami arep pinjaman saiki lak mboten enten sertifikat
jaminan nggih mboten mlampah, mboten dipercaya. Nopo
malih mboten enten apa-apane. Dadine nggih pokoke sak
mlakune riyin ngulek utek piyambak mawon. (TP, baris
169-182)
iv.

Menentukan solusi
Informan

merasa

tidak

memilik

kepandaian

dan

pengalaman sehingga informan memutuskan untuk mengambil
solusi yang sesuai dengan kemampuan diri. Informan memilih
profesi sebagai tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
sehari-hari. Selain sesuai dengan kemampuan diri, profesi tukang
ojek juga sudah tidak asing bagi informan karena sebelumnya
pernah menjalani profesi tersebut.
Terus nggih nopo kulo ngojek ngoten. Riyin awale sebelum
dibongkar nggih jarang-jarang ngojek misale namung dalu.
Terus setelah niku dadose nggih ngojek niku sehari-harine.
Tapi nggih niku masio ngoten nggih panggah kangelan opo
meneh niku sak niki enten ojek online. Pun kekurangane pun
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katah. Kulo ngojek niku kan nggih pripun nggih mboten
gadah kepandaian blas. Nggih mboten gadah pengalaman
kerja nggih yo niki pengalamane teng dalan teng ojekan.
Riyin ngonten niku nggih akhire ngojek mawon (TP, baris
152-168)
v.

Dukungan keluarga
Informan tidak sendiri dalam menanggung beban kesulitan
hidup pasca penggusuran. Istri informan berperan sebagai teman
bercerita dan berbagi beban pikiran. Selain itu, informan dan istri
juga berusaha untuk saling menguatkan satu sama lain. Informan
dan istri bertekad untuk berjuang semampunya terlebih dahulu
terlepas dari cara yang akan ditempuh.
Kulo nggih seringe crito nggih namung kalih ibu “alah pak
yowis ayo dilakoni sak kuate sing penting awake dewe wis
usaha, gak usah dipikir abot engko lak e kenopo-nopo malah
awak e dewe tambah susah”. Yowis pokok sak isoisone
mbuh piye carane. Istilahe niku nggih sami-sami nguatne
ngoten. (TP, baris 229-237)
Dengan saling bercerita dengan istri, informan lambat laun
mulai mampu mengurangi perasaan dan pikiran negatif. Selain itu
informan juga mulai bisa menerima keadaan diri meskipun masih
merasakan beratnya kehidupan dan merasa tidak rela.
Seiring waktu niku nggih saged sudo ngoten lho mas, niku
nggih mergo usaha nggih mergo sering crito-crito karo turuturu ngoten dadine enteng isonan. Lak dirasakne berate,
nggih berate mboten lilo sakjane mas. (TP, baris 286-291)
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vi.

Mengatasi keadaan diri
Informan memiliki keyakinan mengenai Tuhan yang adil.
Informan meyakini bahwa jika orang lain mampu lepas dari
kesulitan hidup maka dirinya juga akan mampu pula. Adanya
keyakinan ini membantu informan menenangkan diri dari beban
pikiran.
Terus kulo nggih mikir “alah lak koncone akeh liyane iso
aku yo iso”. Mosok yo awake dewe diwehi nyowo, diwehi
wong normal mosok gak iso golek sandang pangan. Kulo
nggih ngoten, wong Gusti Allah yo adil. Kan mikire ya
nggih ngoten. Saking niku nggih pun agak tenang. Niku
kira-kira setelah niku nggih sebulan ngoten. (TP, baris
123-132)
Meskipun terasa berat untuk rela tergusur dari rumah yang
telah ditinggal puluhan tahun, namun informan merasa perlu
untuk berusaha merelakan. Lambat laun informan mulai
membiasakan diri dengan kehidupan saat itu. Informan
memandang sesama korban penggusuran yang lain dan menyadari
bahwa beban pikiran yang berat bisa menyebabkan jatuh sakit
hingga kematian. Informan juga menyadari ketidakberdayaannya
dalam melawan situasi penggusuran. Kesadaran diri informan

mampu sedikit melegakan informan dari beban pikiran karena
adanya harapan untuk bisa melihat cucu dan anak bertumbuh.
Tapi kan maskude niku tinggale pun puluhan tahun. Terus
nggih mboten manusiawi ngeten lho niku sing sampai sak
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niki sih dereng nopo anu mboten lilo istilahe. Tapi kan
tetep nggih usaha supaya lilo.. (TP, baris 139-148)
Yowis sekitar setelah niku nggih lambat laun nggih mikire
anu wis biasa mas. Terbiasa kehidupan ngene malihan.
Niku kulo mikire ngene mas, ndelok konco-koncoku sing
mikire kejeron kan ninggal kabeh. Akeh sing ninggal kan
niku pikirane gak iso..gak iso nyadari istilahe po piye. Lha
kulo nggih pengene nyadari, kan ya pengen nunggoni
anak-anak, nunggoni putu-putu. (TP, baris 187-207)
Informan menilai bahwa situasi kehidupan yang
disebabkan oleh penggusuran adalah situasi yang di luar daya diri
informan sehingga satu-satunya cara untuk merespons hal tersebut
adalah dengan ikhlas. Informan tidak melihat solusi lain selain
ikhlas karena teman-teman informan juga berada di kondisi yang
sama. Informan merasa tidak berhak untuk memberontak terhadap
penggusuran karena merasa tidak pernah membeli tanah di
lingkungan tergusur. Adanya perasaan tidak berdaya dan mawas
diri ini membuat informan belajar merelakan.
“Awake dewe nyadari lak e awake dewe gak melok tuku,
gak anu..” ngoten. “Awake dewe cara berontak o, alahalah awake dewe ki lo dayane opo” ngoten. (TP, baris
257-261)
Yo iku maeng lho mas, wis..wis ikhlas.. Umpami mboten
ikhlas nggih badhe pripun malih. Nyatane rencange nggih
katah nggih sami-sami ngoten. Badhe anu piyambak
nggih malah ra karuan. Pokoke nggih nyadari niku lho
mas. (TP, baris 364-370)
Dari sini, informan belajar untuk mengalihkan pikiran
ketika muncul beban pikiran negatif. Informan merasa takut jika
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terlalu dipikirkan maka akan jatuh sakit. Meskipun merasakan
kesusahan hidup, informan berusaha untuk tidak terlalu
memikirkannya karena jika terlalu terbeban maka justru akan
merugikan dirinya dan keluarga.
Dadose nggih lak enek pikiran sing abot misale mikir iki
mikir kui sing ketoke marai mumet ngono langsung tak
alihne mas. Yo kui mau lho mas wedi aku, eman awake.
(TP, baris 263-271)
Sakjane lak diomong cukup ki nggih mboten, panggah
sara. Buktine niki kontrakan arepe entek yo bingung golek
sing luwih murah padal kene ki yo wis istilahe murah.
Cuma mboten kulo rasa mengke nek kulo rasa
nemennemen kulo mboten saged nyambut ndamel, mboten
saged ngemong yogayogane.(TP, baris 387-396)
Informan

mengkhawatirkan

beban

pikiran

yang

menyebabkan sakit sehingga membuat informan tidak mampu
untuk bekerja dan membuat nasib anak-anaknya menajdi terlantar.
Hal ini yang menjadi penguat informan sembari berdoa agar
Tuhan memberikan rejeki dan kesehatan bagi dirinya dan
keluarga.
Susah awake lara, gak iso golekne pangan bocah-bocah,
terus sekolahe pripun. Nggih niku sing dadi panguatan to,
mugi-mugi niki Gusti Allah tasih maringi sandang pangan
keluarga kulo, nopo meneh luwihluwih saged nopo
nyekolahne yoga kulo. Mbuh pripun carane asal kulo ubet
kalih ibu pokoke niku diparingi seger waras wis ngono
thok kulo. (TP, baris 400-411)
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vii.

Tuhan sebagai figur otoritas
Perasaan nelangsa muncul pada diri informan dalam
memandang nasib kehidupan pasca penggusuran. Akan tetapi,
keyakinan informan mengenai keberadaan Allah yang berkuasa
mampu mengalahkan keadaan.
Nelangsa pol sakjane tapi nggih kalah diapa-apane kalah
karo sing kuasa. (TP, baris 349-351)

viii.

Keyakinan akan kemampuan diri
Informan memiliki keyakinan atas kemampuan diri dan
keluarga. Dalam menghadapi kesulitan, informan tidak pernah
meminta bantuan kepada orang lain dan memilih telaten berjuang
sendiri bersama istri. Informan dan istri berkeyakinan jika mereka
berusaha pasti sedikit demi sedikit bisa mendapatkan sesuatu.
Nyuwun bantuan niku nggih mboten nate mas, tak telateni
usaha piyambak kalih ibu niki. (TP, baris 224-226)
“awake dewe pokoke yakin iso, usahane enek lak yo mesti
iso, saithik-saithik o panggah enek to” bu e ngoten teng
kulo. (TP, baris 282-285)

ix.

Fokus pada kehidupan saat ini
Informan memilih untuk mengokupansi isi pikiran dengan
memikirkan cara untuk bisa bertahan hidup hari demi hari.
Pokoke mikir mbuh piye carane amprih iso mangan, iso
ngopeni anake, mugomugo jek iso nyekolahne anake
ngoten niku pun pikiran-pikiran sing anu-anu ngoten ilang.
(TP, baris 272-277)
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Fokus usaha informan adalah bisa untuk menghidupi dan
menyekolahkan anak-anaknya. Pola pikir seperti ini membantu
informan untuk menghilangkan beban pikiran dan kekhawatiran.
x.

Evaluasi kehidupan
Lambat laun sembari mengikhlaskan dan menerima
keadaan, informan berpikir mengenai akar masalah dari
penggusuran yang menyebabkan kesulitan hidup. Informan
melakukan evaluasi bahwa butuh kesadaran untuk menerima
bahwa tanah yang tergusur memang bukan miliknya. Kemudian
muncul pemahaman bahwa kejadian penggusuran adalah kejadian
yang tidak bisa dilawan karena pemerintah dirasa berhak
mengambil sesuatu yang memang miliknya. Informan juga
menyoroti kecerobohan warga eks lokalisasi dalam kesempatan
kerja di lokalisasi yang tidak dimanfaatkan dengan efektif.
Informan merasa warga eks lokalisasi terlalu takabur dalam
menjalani kehidupan pada masa lokalisasi masih berjalan.
Kulo nggih sekedik-sekedik nggih carane nyadari lah
nyadari, tenange niku tenang nyadari. Nyadari niku nggih
cara tanah nggih tanahe, mboten tanahe piyambak mboten
tumbas. (TP, baris 133-138)
Lak kono yo gak salah patrah e sing duwe hak, lha kene di
kek i kesempatan nyambut gawe, sembrono oleh e gawe.
Sembronone yo digawe sak penak e, dikira ra eneng opoopo ngono to mas. (TP, baris 357-363)
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Sulit atau tidaknya dalam menjalani kehidupan yang
terdampak penggusuran kembali pada diri masing-masing.
Banyak korban yang masih muda sudah merasa putus asa dalam
menjalani kehidupan sementara yang tua justru masih mampu
bekerja. Informan merasa penting untuk belajar dari lingkungan
dengan melihat ke bawah dan menyadari banyak orang yang
kehidupannya lebih sulit daripada yang dialami informan.
Nek angel gak e nggih tergantung tiange. Lak e sing sepuh
nopo, misale tasih saged nyambut gae nggih..tapi nek pun
mboten saged nyambut gae niku lho nggih sing angel. Lha
wong sing jek bocah ngoten nggih kadang-kadang nggih
enten sing wis putus asa. (TP, baris 374-381)
Nggih saking awake dewe, kulo ngoten. Wis saiki
ndingkluk ae gak usah mikir sing duwur-duwur. Awake
dewe ndingkluk ae lah wong sak ngisore dewe lho jek enek
neh, kulo ngoten. (TP, baris 305-310)
xi.

Dukungan lingkungan
Tinggal di lingkungan yang berbeda dan baru justru
membuat informan merasa tentram. Informan membayangkan jika
ia masih tinggal di sekitar lokasi tergusur akan membuat dirinya
terbawa perasaan nelangsa. Ketentraman yang didapatkan di
lingkungan baru memampukan informan untuk membangun
kesadaran diri atas keadaan. Dalam lingkungan bertetangga,
informan juga mendapatkan perlakuan yang baik meskipun berasal
dari lingkungan lokalisasi yang lekat dengan gambaran negatif.
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Perlakuan

baik

yang

diterima

informan

dari

lingkungan

memudahkan informan untuk menyesuaikan dan mengakrabkan
diri dengan warga yang lain.
Sakjane lho..sakjane niki pribadi kulo..sakjane panggah
ayem nek lingkungan ngeten niki. Adem nggih, maksude
ki mboten panas atine. Teng lokasi ngoten niku sakjane
niku lak dipikir panas, tapi lek tiang njobo ningali niku
tiang ayem padahal nggih mboten. Nggih malah ayem teng
pikiran mboten..mboten terlalu kegowo misale nelangsa
ngoten. Teng mriki carane malah saged nyadari teng mriki.
Sakjane nek meh ninggal ki nggih..nggih..teng mriki kan
pun akrab sedaya. Tangga-tangga ngoten niki nggih
mboten kok “peh tiang saking mriku kok...”, dibedane
ngono mboten. Mboten negatif masio ngerti nek kulo
saking mriku. Sae-sae teng mriki mas akrab pun nan. (TP,
baris 316-337)
xii.

Optimisme
Ada perencanaan dan keinginan dalam diri informan untuk
mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Akan
tetapi terlepas dari rencana dan keinginan, informan berharap di
masa depan tetap mampu untuk selalu mencukupi kebutuhan
keluarga dan yang terpenting menjaga kerukunan rumah tangga
agar kehidupan berjalan stabil.
Tujuane nggih mugi-mugi saged nyukupi keluargane kulo.
Tapi lak e nganu sing penting nganu niku rukun kalih
rumah tangga, samisami kados lah maku kan ngoten to.
(TP, baris 427-432)
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3.

Informan 3 (SR)
a. Keadaan sebelum penggusuran
Informan menjalani kehidupan sebelum penggusuran dalam
kondisi ekonomi yang cukup dan lingkungan tempat tinggal yang
tenang. Informan merasa tenang karena sudah tinggal di lingkungan
tergusur selama lebih dari 40 tahun.
Ya kalau sebelum pembongkaran ya, kehidupan kita ya anu,
lumayan juga tentang ekonomi.(SR, baris 3-5)
Ya sebelum pembongkaran ini ya sudah tenang mas karena
mengingat saya nempati disini sudah lebih dari 40 tahun. Kalau
saya mulai tahun 79 mas disini.(SR, baris 16-20)
Dalam kondisi kehidupan yang tenang, informan yang menjabat
sebagai ketua RT berusaha untuk membuat perencanaan-perencanaan
untuk meningkatkan kualitas kehidupan lingkungan lokalisasi.
Informan memiliki rencana untuk melakukan isolasi terhadap anakanak dari lingkungan

lokalisasi

untuk

mencegah anak-anak

berkecimpung di dalam lingkungan lokalisasi.
Saya kan dulu juga RT mas, sudah dua belas tahun. Sama
warga ya sangat dekat, bahkan waktu pemilihan aja anu saya
sudah mengundurkan diri karena ini yang terakhir. Terus
akhirnya yang mencalonkan itu musuhe punggung kosong
anu mas. Anu apa ee warga yang satu milih yang
mencalonkan, yang satu nggak milih itu banyak yang nggak
milih. Kalau saya tu anu apa, diisolasi mas. Anak-anak yang
masih kecil, maksudnya diisolasi jangan sampai
berkecimpung di dalem, diberi jangka waktu sampai
kapan.(SR, baris 21-37)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78

b. Situasi dan reaksi pada saat penggusuran
Informan mengalami kepanikan yang cukup berat pada saat
eksekusi penggusuran. Kepanikan yang dirasakan informan sampai
menyebabkan informan tidak sadarkan diri. Hal ini disebabkan
informan tidak memiliki persiapan dalam menghadapi peristiwa
penggusuran dikarenakan peringatan yang tidak memadai dari
pemerintah.
Waktu pas tahu ada pembongkaran itu saya anu pak ee ndak
sadarkan diri. Semaput, iya. (SR, baris 47-50)
Terus peringatan-peringatan, kurang sekian tahun, sekian
tahun, itu kan ada persiapan to mas. Tapi ini sama sekali
nggak ada. Kalau saya anu nggak punya akses di luar ya susah
mas, maksud saya pemerintahnya seperti itu. (SR, baris 3744)
Kepanikan yang timbul juga disebabkan oleh kebingungan informan
dalam merespons situasi hidup pasca penggusuran. Hal ini membuat
informan merasa nelangsa.
Rasane yo anu mas..nelangsa, kebingungan, panik terus mau
kemana, terus..terus..iya mau kemana. (SR, baris 55-58)
c. Setelah penggusuran
i.

Keadaan setelah penggusuran
Pada masa awal selepas peristiwa penggusuran, informan
mengalami kebingungan dalam menghadapi kehidupan. Tidak
adanya tempat tinggal yang dituju membuat informan merasa
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tidak bisa lagi berpikir mengenai langkah-langkah yang harus
ditempuh untuk mengatasi kesulitan hidup.
Ya gimana anu tempat tinggal tujuan nggak punya jelas
anu bingung mas. Yawis anu blank mas. (SR, baris 118121)
Waktu itu juga saya anu apa belum memikirkan tentang
apa tu uang kerohiman terus karo uang sewa itu saya
nggak ngerti.(SR, baris 125-128)
Informan berusaha menghadapi situasi awal pasca penggusuran
dengan bantuan-bantuan tetangga dan keluarga. Bahkan, untuk
bertahan hidup dari kesulitan ekonomi informan harus
mengambil solusi instan dan jangka pendek, yaitu menjual
baran-barang yang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh hilangnya
pekerjaan akibat digusur dan informan yang tidak memiliki
pengalam kerja sehingga sulit mendapat pekerjaan. Selain itu
dampak lain yang dirasakan informan adalah kehilangan tempat
tinggal dan kebersamaan dengan mayoritas tetangga yang
terpaksa berpisah.
barang-barang saya itu saya titipkan di anu apa,
tetangga-tetangga yang sini (SR, baris 121-123)
Waktu awal itu ya saya tidurnya anu sembarang mas.
Sampai akhirnya sempat anu ikut adik saya (SR,baris
129-132)
Itu satu minggu ya anu masih ada yang dimakan mas,
tapi setelah satu bulan ya udah... itu saya jual-jual gitu
mas seperti alat-alat dan hp, tv.. (SR, baris 150-154)
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Pekerjaan utamane saya dagang itu juga otomatis mas
ilang plas. Saya pengalaman kerja ya ndak punya
sama sekali jadi ya sampai sekarang susah pekerjaan
to mas. (SR, baris 157-161)
Selain itu dampak lain yang dirasakan informan adalah
permasalahan lingkungan tempat tinggal yang hilang. Informan
merasakan kesedihan akibat tidak memiliki tempat tinggal.
Informan juga merasakan hilangnya kebersamaan dengan
mayoritas tetangga yang terpaksa berpisah akibat penggusuran.
Ya otomatis ya pertama tetanggatetangga yang
dulunya bareng banyak yang hilang. Terus yang
kedua selain ekonomi ya masalah tempat tinggal mas.
Nggak punya tempat tinggal tu ya wis sedih mas. (SR,
baris 165-172)
ii.

Pikiran yang mengganggu
Keadaan hidup yang sulit akibat peristiwa penggusuran
membuat informan merasakan kekhawatiran yang mendalam
mengenai kehidupan keluarganya di masa depan. Kehilangan
pekerjaan membuat informan mengkhawatirkan nasib masa
depan anak-anaknya yang masih kecil. Tekanan pikiran yang
dirasakan menyebabkan informan merasa bingung dalam
menentukan solusi yang harus diambil. Bahkan, pikiran
informan sudah melayang jauh di kehidupan satu tahun ke depan
yang ia prediksi akan lebih sulit dari kehidupan saat itu.
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Kekhawatiran ini membuat informan tidak tentram dalam
menjalani kehidupan.
Itu sudah saya prediksi satu tahun, lebih sulit lagi.
Karena ee setelah satu tahun abis to nggak mungkin
saya mampu untuk menyewa lagi. Nggak bisa ayem
mas saya merasakan nanti satu tahun setelah
pembongkaran akan lebih sulit lagi. Sebulan itu ya
masih saya jual-jual apa saja yang bisa dijual. Mikir
anak-anak masih kecil mas kehidupan anak saya
bagaimana, saya nggak punya pekerjaan. Sebulan dua
bulan niku ya masih sama saja rasanya mas, bingung
anu memikirkan nantinya.. Terus kalau ya ada
kebingungan tu mau usaha. Mau usaha opo mas, ya
wis... (SR, baris 173-203)
iii.

Dukungan lingkungan
Informan

merasakan

kebaikan

dari

lingkungan

bertetangga yang masih memperhatikan dirinya. Perhatian dan
bantuan yang diberikan oleh tetangga membantu informan
untuk bertahan hidup di tengah kesulitan.
Saya bertahan juga kadang dikasih teman, tetangga,
ya yang memperhatikan masih banyak mas. (SR,
baris 206-209)
Cuma kadang dibelikan roko anu sama tetanggatetangga tapi kulo mboten matur. (SR, baris 335-337)
iv.

Situasi dilematis
Kegagalan dalam menjalankan usaha memaksa
informan berhadapan dengan situasi yang dilematis. Kebutuhan
hidup yang kian mendesak membuat informan harus rela
mengorbankan istri untuk menjual diri di luar kota. Ada perasaan
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nelangsa dalam diri informan karena situasi harus terjadi sampai
sejauh itu. Tetapi, kelangsungan hidup anak-anak adalah hal
yang utama bagi informan.
Saya anu jualan lontong mas. Saya jualan lontong di
jembatan itu selama ya kira-kira empat bulan. Suepii,
anu nggak cukup untuk ngingoni anak aja. (SR, baris
217-220)
Ini aja anu mengorbankan istri saya. Istri saya anu juga
kerja teng luar kota karena kebutuhan ekonomi yang
dimakan nggak ada terus gimana mas. Terus daripada
anak-anak nggak sekolah, nggak makan, terus
akhirnya mengorbankan itu. Kadang ya sedih mas anu
nelangsa kok sampai seperti itu. Tapi ini kan ya untuk
anak-anak yawis saya anu gitu aja. (SR, baris 239-250)
Sampai anu mempertahankan jual diri mas wis anu wis
risiko wis cara harga diri wis nggak anu. Sing penting
anak saya. (SR, baris 273-276)
v.

Istri sebagai penopang kehidupan
Informan menghadapi kesulitan hidup dengan kondisi
pikiran yang kalut. Kegagalan usaha semakin menambah
kesulitan

hidup

informan.

Pada

situasi

ini,

informan

menggantungkan hidup dari istri informan yang bekerja di luar
kota.
Sekarang ya sudah habis, anu sehari-hari dari istri
saya. (SR, baris 270-272)
vi.

Mengatasi keadaan diri
Kehadiran sosok anak-anak dan perasaan tanggung
jawab terhadap mereka berperan penting bagi informan untuk
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bertahan di tengah situasi sulit. Anak-anak juga menjadi obat
bagi beban pikiran informan dan memunculkan motivasi untuk
tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Keberadaan
anak-anak membantu informan untuk bersemangat meskipun
belum memiliki gambaran mengenai kehidupan di masa depan.
Tapi terus saya ya anu mikire rasio aja, kalau saya apa
tu bek kolap tenan apa stress, terus anak-anak saya itu
gimana. Saya otomatis itu bertahan ya karena itu. (SR,
baris 211-216)
Saya ya bingung mas seperti anu stress tapi anu obate
saya ya anak-anak saya nanti bagaimana. Ada
tanggung jawab anu kan mosok saya mau menyerah.
(SR, baris 294-298)
Sama adanya anak-anak itu mas, anu bisa istilahe
menjadi saya ter apa semangat gitu tapi ya belum tau
seperti apa nantinya. (SR, baris 368-372)
Beban pikiran yang dirasakan coba dihilangkan
informan dengan menerima kehidupan dan melihat ke depan.
Informan juga merasakan kesamaan nasib dengan tetanggatetangga yang masih berjuang lepas dari jerat kesulitan hidup.
Sekarang ya anu saya hilangkan dengan berpikir seperti
anu yasudah jalannya apa ee begini ya meskipun kondisi
ee kehidupan saya seperti ini yang penting itu apa anu
melihat bagaimana nanti di ke depan esuknya. (SR, baris
308-314)
Itu tetangga banyak yang anu buingung cari kembang
anu untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Nggih sami
niku bu santi anaknya buanyak masih belum punya
rumah.. (SR, baris 343-349)
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vii.

Evaluasi terhadap peristiwa penggusuran
Dalam memandang peristiwa penggusuran yang
menimpa kehidupannya, informan memberikan dua reaksi yang
berlawanan. Informan sebenarnya berusaha merasa rela dan
ikhlas atas peristiwa penggusuran yang menimpa karena adanya
kesadaran akan sesuatu yang bukan hak miliknya. Tetapi,
informan merasakan banyak ganjalan dalam hati terhadap
peristiwa penggusuran. Informan merasa cara yang dilakukan
pemerintah dalam melaksanakan penggusuran tidak manusiawi.
Hal ini muncul bersamaan dengan kesadaran informan atas hak
kepemilikan tanah sehingga menjadi dua reaksi yang
bertentangan dalam mengevaluasi peristiwa penggusuran.
Sebenarnya ya saya kalau anu bukan tanah saya terus
dibongkar pemerintah nggih anu ya legowo tapi kok
niku mboten enten solusi kan anu to tugase pemerintah
juga. Juga anu nggih cuepet ngoten mboten anu apa
manusiawi mas. Masalah kependudukan aja samapi
dipersulit mas. Jadi saya tu kan dah nggak punya tempat
tinggal mas, mau pindah kemana, disini tu kan
lingkungan RT.32. Itu pun kalau saya mau anu pindah
ke RT 32 harus punya SHM i di lingkungan RT 32.
Terus gimana itu saya juga bingung. Kependudukan
kok ya dipersulit tu lho. Sebenarnya saya tu sadar mas
kalau itu punya pemerintah, diminta ya legowo, tapi
caranya mas, caranya nggak manusiawi. (SR, baris 87108)
Dua reaksi yang berlawanan dalam memandang
peristiwa penggusuran menciptakan evaluasi yang cenderung
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negatif dari informan terhadap peristiwa penggusuran. Informan
memaknai solusi-solusi yang disajikan oleh pemerintah atas
peristiwa penggusuran sebaagi hal yang tidak berguna karena
informan melihat banyak kesulitan dalam penerapan solusi di
lapangan.
Ya ada pelatihan-pelatihan tapi ya anu terus nggak
ada gunanya. Dilatih tata boga ya dilatih apa kalau
tempatnya nggak ada apa ya disuruh..di trotoar.
Trotoar musuhe Satpol PP. Solusi seperti itu lho mas,
saya tu juga bingung. (SR, baris 109-115)

viii.

Kepercayaan akan nasib di masa depan
Pada kondisi hidup saat ini, informan hanya bisa
mencoba percaya pada kehidupan masa depan yang layak.
Informan merasa harus tetap menjaga api optimisme dalam diri.
Akan tetapi, informan masih tidak tahu akan langkah-langkah
yang harus ditempuh untuk mencapai kehidupan layak seperti
yang diyakini.
Ya sekarang saya hanya percaya saja ke depan bisa
hidup layak. Itu harus mas. Harus tetap anu apa optimis,
tentang anu kehidupan nanti seperti apa yowis nggak
ngerti. Caranya seperti apa ya nggak, nggak tau. (SR,
baris 356-362)

D. Ringkasan dan Integrasi Hasil
Berdasarkan kesimpulan definisi resiliensi yang ada dalam tinjauan teori,
resiliensi adalah kemampuan untuk menjalankan proses beradaptasi dengan
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menyerap perubahan dan “bangkit kembali” dari situasi sulit dan menantang
sehingga memampukan individu untuk menjadi berfungsi. Untuk dapat
menjalankan proses resiliensi perlu adanya perubahan hidup yang lebih buruk dari
kondisi hidup sebelumnya. Informan EN, TP, dan SR merasakan dampak
penggusuran yang mengganggu stabilitas kehidupan. Selain pengaruh ekonomi,
informan EN, TP, dan SR merasakan tekanan pikiran yang termanifestasi dalam
bentuk kekhawatiran akan kehidupan di masa depan.
Dalam prosesnya, sesorang yang resilien akan berusaha untuk menyerap
perubahan hidup yang dialami dan mencoba untuk berjaya atas kesulitan. Maka
tidak heran jika nuansa narasi progresif ada pada informan EN dan TP, sementara
narasi pada informan SR cenderung stabil karena minimnya perubahan positif
dalam hidupnya. Informan EN, TP, dan SR masing-masing menunjukkan
optimisme mereka akan kehidupan di masa depan yang lebih baik, namun
informan SR merasa belum mengetahui hal yang menjadi tujuan hidup dan hal
yang harus ia lakukan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan.
Informan EN, TP, dan SR menggambarkan keluarga, baik secara aktif maupun
pasif, sebagai faktor yang membantu mereka untuk mengatasi keadaan diri pada
masa-masa sulit.

E. Pembahasan
Dalam penelitian ini, ketiga responsden dihadapkan pada situasi kehidupan
yang serba sulit setelah merasakan penggusuran. Proses mencapai resiliensi yang
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muncul pada ketiga informan sebagai korban penggusuran terwujud dalam hal
yang berbeda. Informan EN dan TP membentuk makna baru terhadap persitiwa
penggusuran yang bermuara pada munculnya tujuan hidup, perencanaan masa
depan, pengharapan, dan optimisme untuk mencapai tujuan-tujuan yang
diinginkan. Sementara bagi informan SR, proses untuk menjadi pribadi yang
resilien terwujud dalam optimisme terhadap masa depan sebagai usaha informan
untuk menerima keadaan. Kisah proses resiliensi dari ketiga informan memiliki
alur yang berbeda pula. Alur narasi progresif ada pada informan EN dan TP,
sementara alur narasi informan SR cenderung stabil karena minimnya perubahan
positif dalam hidupnya.
Pada masa-masa awal setelah penggusuran, para informan menghadapi
tekanan pikiran yang cukup berat akibat kesulitan hidup. Dampak ekonomi,
pekerjaan, tempat tinggal, dan beban pikiran menjadi hal-hal yang dominan dalam
narasi informan. Adanya beban pikiran membuat informan kadang merasa sulit
tidur dan khawatir akan kehidupannya di masa depan.
Adanya kesulitan hidup dan beban pikiran masuk dalam tahap awal
kehiudpan setelah penggusuran. Dalam menghadapi tantangan di tahap ini
keberadaan pasangan hidup informan yang bisa menjadi tempat berbagi dan
mampu untuk memberikan dukungan emosional membantu para informan untuk
pasrah dan iklhas. Semakin bertambahnya usia individu, semakin sedikit sumbersumber yang tersedia bagi mereka, dan hubungan sosial bisa menjadi sumber yang
sangat penting. Suami-istri yang yang memiliki hubungan positif menjadi faktor
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protektif yang membantu individu untuk berjaya atas kesulitan-kesulitan hidup
(Iglesias dkk, 2014).
Selain itu, pengaruh lingkungan diungkapkan informan TP dan SR
memiliki peran yang baik bagi proses mengatasi kesulitan hidup. Informan SR
mampu bertahan di masa-masa awal kehidupan setelah penggusuran dengan
dukungan materi dan perhatian dari tetangga. Di sisi lain, informan TP
menambahkan tinggal di lingkungan baru yang tentram menimbulkan ketenangan
dalam diri yang membantu informan menyadari dan menerima keadaan saat itu.
Perlakuan baik dan tidak diskriminatif terhadap bekas penghuni lokalisasi dirasa
informan TP memudahkan dirinya untuk beradaptasi di lingkungan baru. Selain
itu, lingkungan baru yang jauh dari lokasi penggusuran memunculkan ketenangan
hidup bagi informan TP karena jauh dari hal-hal yang bisa menstimulasi
munculnya memori tentang penggusuran. Rutter, 2001 (dalam Everall, 2006)
menjelaskan bahwa pengalaman “fresh start” menciptakan jarak terhadap masa
lalu dan kesempatan untuk menemukan sudut pandang baru.
Kesulitan hidup yang dirasakan oleh ketiga informan kemudian
menempatkan informan pada tahapan kehidupan yang berhadapan dengan situasisituasi dilematis. Keinginan untuk segera lepas dari kesusahan membuat para
informan memiliki ambisi untuk membuka usaha. Akan tetapi, kondisi ekonomi
yang kurang dan adanya kebutuhan anak membuat ketiga informan mengurungkan
keinginan tersebut karena merasa kebutuhan anak menjadi priortitas. Menurut
Reivich dan Shatte (2003), adanya toleransi terhadap ketidakpastian dalam hidup
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menjadi salah satu kemampuan yang diperlukan untuk menjadi resilien karena
berpotensi mengurangi risiko keputusan impulsif.
Pada prosesnya, kedua informan mulai merasa terbiasa dengan kehidupan
pasca penggusuran untuk mulai berproses menerima keadaan dan masuk dalam
tahap menemukan cara-cara untuk mengatasi diri dari perasaan dan pikiran negatif
yang muncul akibat tekanan kesulitan hidup. Informan EN menghindari pikiran
stress dengan mengingat-ingat pencapaian hidup selama ini yang membuat dirinya
merasa bersyukur. Informan EN juga merasa bahwa dirinya sudah sangat yakin
dan percaya bahwa suaminya akan selalu bertanggung jawab kepada keluarganya.
Individu yang memiliki terhadap individu lain mampu untuk melawan perasaan
tidak aman dan tidak berdaya (Walsh, 2007). Sementara, informan TP menangkal
pikiran negatif dengan belajar dari pengalaman orang lain yang meninggal karena
beban pikiran yang berat. Perhatian pada elemen positif dari hidup dan
membandingkan situasi yang dialami dengan orang lain yang kurang beruntung,
individu akan mampu untuk memiliki sudut pandang yang lebih luas. Dengan
memberi penghargaan pada hal-hal yang membawa kesenangan, harapan, dan
kebanggaan, fokus pada kehidupan here and now juga seringkali meningkat
(Everall, 2006), seperti informan TP yang terus berusaha memfokuskan pikiran
pada kehidupan saat ini, yaitu cara agar tetap bisa menghidupi keluarganya dalam
kehidupan sehari-hari di tengah situasi sulit yang menghimpit.
Informan TP juga memiliki keyakinan kuat akan kemampuan diri sendiri
dan istri untuk dapat menyelesaikan masalah. Keyakinan akan kemampuan diri

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90

membantu individu untuk menumbuhkan motivasi untuk mencapai tujuan hidup
pada situasi yang menantang dan penuh tekanan (Schwarzer & Warner, 2013).
Informan TP dan SR menggambarkan keberadaan keluarga dan anak sebagai
faktor yang membuat mereka bertahan dari tekanan beban pikiran. Secara khusus,
informan TP memiliki harapan untuk bisa melihat anak dan cucunya bertumbuh
menjadi berusaha untuk mengalihkan pikiran ketika datang pikiran negatif. Di sisi
lain, informan SR mengatasi stress dengan melihat ke masa depan agar dirinya
bisa menerima kenyataan hidup.
Penerimaan, kesadaran, keikhlasan dan ketenangan yang mulai dimiliki
oleh informan EN dan TP menstimulasi adanya tahapan evaluasi terhadap diri dan
kehidupan. Kedua informan sama-sama menyadari bahwa peristiwa penggusuran
adalah peristiwa yang tidak bisa dihindarkan. Kesengsaraan hidup tidak hanya
disebabkan oleh penggusuran tetapi juga kecerobohan diri dalam mengelola
keuangan pada masa jaya. Artinya, informan EN dan TP mampu untuk memaknai
peristiwa penggusuran sebagai suatu pengalaman pembelajaran untuk selalu
mawas diri dan berhati-hati. Informan EN juga menambahkan bahwa peristiwa
penggusuran justru menjadi sarana bagi dirinya untuk bisa berhenti bekerja di
lokalisasi karena keinginan untuk keluar dari lokalisasi sudah direncanakan sejak
lama. Dengan menata ulang self-narrative yang terintegrasi dalam pengalaman
hidup melalui pemaknaan baru terhadap situasi sulit memberikan otorisasi bagi
individu untuk bergerak maju (Neimeyer dkk, 2010).
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Di sisi lain, informan SR menunjukkan penerimaan dan keikhlasan yang
mengambang. Hal ini diakibatkan oleh perasaan dalam diri informan SR yang
masih mengganjal dalam banyak hal seputar peristiwa penggusuran. Ganjalan
dalam hati membuat informan SR sulit untuk mengikhlaskan peristiwa
penggusuran secara utuh. Dampaknya, informan SR belum mampu menemukan
makna baru yang positif sebagai hasil dari evaluasi situasi dengan sudut pandang
yang baru pula. Peristiwa penggusuran hingga saat ini masih dianggap mutlak oleh
informan SR sebagai peristiwa yang menghilangkan sumber daya-sumber daya
dalam hidup informan
Dalam memandang kehidupan masa depan, informan EN, TP, dan SR
sama-sama memiliki keyakinan dan optimisme masing-masing. Akan tetap bagi
informan EN dan TP, dengan mampu merekonstruksi makna terhadap peristiwa
penggusuran dan menemukan hikmah dari peristiwa tersebut informan EN dan TP
mulai masuk dalam tahapan penemuan tujuan-tujuan hidup baru spesifik yang
ingin dicapai di masa depan. Informan EN memiliki harapan untuk bisa berkumpul
kembali bersama suami untuk memulai usaha yang akan dijadikan sebagai
pegangan di hari tua. Informan EN juga memiliki perencanaan yang kongkrit
untuk mencapai tujuan yang ia inginkan. Sementara informan TP memiliki
harapan besar untuk bisa membeli rumah permanen, namun mengungkapkan
bahwa yang terpenting adalah bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan menjaga
keutuhan rumah tangga. Seperti yang digarisbawahi oleh Snyder (Horton &
Wallander, 2001), mengenai harapan sebagai persepsi “sesuatu yang diinginkan
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mungkin terjadi”. Pembentukan harapan sendiri diawali oleh adanya tujuan hidup
yang dimiliki oleh individu (Horton & Wallander, 2001)
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, proses mencapai
resiliensi yang muncul pada ketiga informan sebagai korban penggusuran
termanifestasi dalam bentuk yang berbeda. Informan EN dan TP berproses
menuju resiliensi dengan membentuk makna baru terhadap persitiwa
penggusuran yang bermuara pada munculnya tujuan hidup, perencanaan masa
depan, pengharapan, dan optimisme untuk mencapai tujuan-tujuan yang
diinginkan. Adanya pemaknaan terhadap situasi sulit dalam hidup memberikan
kewenangan bagi seseorang untuk bergerak maju, seperti yan dikemukakan
oleh Neimeyer dkk (2010). Sementara bagi informan SR, proses untuk menjadi
pribadi yang resilien terwujud dalam optimisme terhadap masa depan sebagai
usaha informan untuk menerima keadaan.
Perbedaan yang paling mencolok dari ketiga informan ini adalah
keberadaan spousal support pada situasi sulit. Dalam proses mencapai
pemaknaan baru terhadap peristiwa penggusuran, informan EN dan TP banyak
melibatkan spousal support baik dalam menghadapi pergumulan ekonomi,
emosional maupun pikiran. Hal ini memberikan penguatan bagi peran spousal
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support sebagai faktor dominan dalam menstimulasi keikhlasan dan
penerimaan atas kesulitan hidup. Adanya keikhlasan dan penerimaan diri
memantik kemampuan informan EN untuk melakukan evaluasi terhadap situasi
kehidupan secara menyeluruh. Evaluasi yang dilakukan informan pada
akhirnya bisa memancing penemuan hikmah yang mengarahkan pada
pembentukan makna baru terhadap kesulitan hidup.
Keberadaan spousal support ini yang kurang diintegrasikan dalam
kehidupan oleh informan SR. Peran istri, bagi informan SR, hanya terbatas
dalam penyelesaian pergumulan ekonomi keluarga namun tidak terlibat dalam
penguasaan beban pikiran, emosi kekecewaan atas ketidakadilan dan
kekhawatiran pada masa depan yang dirasakan informan SR. Kegagalan
menguasai secara baik emosi dan pikiran negatif memicu keikhlasan yang
sangsi dalam diri informan SR atas peristiwa penggusuran dan kesulitan hidup
yang dialami sehingga evaluasi secara utuh dan usaha penemuan hikmah atas
kesulitan menjadi terhalang yang berujung pada gagalnya pembentukan makna
baru.
B. Keterbatasan Penelitian
Dalam proses penelitian, peneliti menemui kesulitan dalam memilih
kata-kata yang akurat namun sesuai dengan kondisi informan. Pada proses
kegiatan wawancara, informan beberapa kali kurang memahami pemilihan kata
yang menjadi bagian dari pertanyaan penelitian. Hal ini menyebabkan adanya
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kesalahan dalam melakukan interpretasi terhadap konteks pertanyaan oleh
informan sehingga jawaban-jawaban yang diberikan banyak yang tidak sesuai.
Ketika diberikan pengulangan pertanyaan, informan sudah kehilangan fokus
atas refleksi diri yang dibangun dari awal proses wawancara sehingga tidak
dapat memberikan jawaban-jawaban yang sangat mendalam.
Dalam pemilihan informan, peneliti tidak melakukan seleksi awal
dengan menggunakan skala karena keterbatasan jumlah informan yang bersedia
dan diketahui lokasinya. Hal ini membatasi hasil penelitian dalam memberikan
kesimpulan pasti berdasarkan hasil wawancara mengenai informan sebagai
pribadi yang resilien. Keterbatasan ini mampu diatasi dengan memberikan
penegasan mengenai resiliensi sebagai suatu proses dan menempatkan
pembentukan makna baru sebagai parameter seseorang sedang berproses
menjadi resilien.
C. Saran
1. Korban Penggusuran
Dari penelitian ini, untuk dapat membangun makna baru dari peristiwa
penggusuran diperlukan adanya satu sosok yang dapat dipercaya dan selalu
ada serta setia memberikan dukungan. Adanya sosok yang bisa menjadi
tempat bertukar cerita dan saling mendukung membuat seseorang mampu
untuk menerima keadaan secara total dan berani mengevaluasi penyebabpenyebab kesulitan hidup yang dialami.
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2. Penelitian Selanjutnya
Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian sejenis adalah
perlunya melakukan probing terhadap cara pandang korban terhadap
lingkungan dan pengaruh lingkungan bagi dirinya dan keluarga. Hal yang
berkenaan dengan lingkungan tempat tinggal tidak banyak diungkapkan
secara mendalam pada penelitian ini karena cukup sulit digali melalui
wawancara dan kurangnya pemahaman peneliti mengenai interaksi
informan dengan lingkungan yang baru. Diperlukan metode lain seperti
observasi partisipan untuk memahami hubungan, cara pandang, dan peran
informan dalam lingkungan tempat tinggal yang baru sehingga menjadi
bekal untuk melakukan probing pada saat wawancara
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VERBATIM INFORMAN 1 (EN)

No

Verbatim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Bagaimana kondisi kehidupan
sebelum ada pembongkaran?
Disini tu kebanyakan nggak punya
rumah, maksudnya itu SHM yang
diajukan untuk modal usaha, kan
gitu. Kalau saya memang
sebelumnya memang seduia
payung sebelum hujan, anak saya
soalnya banyak. Saya ya mikir,
mikirnya ya nggak tau itu dulu
ceritanya gimana yang tau tu
sesepuh-sesepuh yang sudah
nggak ada. Dulunya ini kan
makam,
nah
waktu
pak
walikotanya Pak Maschut ya, Pak
Maschut itu sudah “sopo sing
gelem ngresiki, wis nggonono sak
patimu”. Tapi itu kan “sak
patimu”, itu kan ya nggak bisa hak
Bagaimana
pandangan
terhadap lingkungan saat itu?
Lha sak niki lho mas kados
keadaan
enek,
dibangun,
ditingkat, diapiki, dielu, bagaiman
carane de’e amprihe gak kegusur?
Apa ya bisa? Opo rumongso “koe
lak emoh tak gusur iki tanahmu
tuku nek endi?”. Saya sadarkan
“wis lah” “enak sampeyan mbak
sri ngene ngene” “hee manungsu
iku gak podo, aku dari dulu awal
kan wis ngomong, iki sebelah etan

Deskripsi

Interpretasi

Tema

Memegang prinsip
sedia payung
sebelum hujan
karena menyadari
ada kejanggalan
pada status tanah.

Kesadaran awal
pada kejangalan

Keadaan
sebelum
penggusuran

Berusaha untuk
menasehati dan
menyadarkan
tetangga atas
kepemilikan tanah
yang tidak jelas.

Menyampaikan
kejanggalan yang
dirasakan kepada
orang lain

Keadaan
sebelum
penggusuran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

kok SHM, iki yo’opo njero kok
gak iso SHM?”. Terus saya bilang
sama bapake “wis gak usah di
omong, uwong iki dewe-dewe”
“gak aku kudu duwe, elek-eleko,
cilik-cilikan SHM”.
Iya, iya itu soalnya mikir, mikir
saya gini “iki ceritane piye to
tanah iki kok membingungkan,
enek sing wis sertifikat dan ada
yang belum”. Lha masalahe ki
piye, “wah iki” saya sama suami
saya “wah piye, awake dewe kudu
duwe cilik-cilik o, besok lek
sewayah-wayah awake dewe wis
gak kenek gae nyambut gawe aku
wis memang tobat”. Kalau
semampir sudah tergusur, saya
ngga akan mengulangi kerja
seperti itu lagi. Saya akan
melangkah dari hasil keringat dan
uang yang halal.
Punya heeh. Punya istilahe yo
elek-elekan, ya nggak moro-moro
gini mas. Ini rumah ya sudah hak
milik, ini juga suratnya sudah saya
pinjamkan ya untuk jalan di dalem
mas, soale ya biarpun bapake
nggak kerja di luar karena kerja
saya di lembah hitam atau lokasi
bebas bapake itu kuatir. Yo jogojogo lah ojo sampe ada nggak
keutuhan rumah tangga. Gitu
bapake. Terus akhire ya itu, saya
belum bisa sampai sekarang itu
bekerja, tapi bapake disana “wis

Keinginan untuk
berhenti bekerja di
lokalisasi dan
mencari uang
dengan cara yang
halal

Berjaga-jaga
dengan membeli
rumah di luar
lingkungan
lokalisasi untuk
menghindari
adanya keretakan
rumah tangga.

Ingin
meninggalkan
kehidupan lama

Melakukan
langkah antisipasi

Keadaan
sebelum
penggusuran

Keadaan
sebelum
penggusuran
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

selesai anake wisuda, ngko nyusul
yo ndek kene enek nggon”.
Ya itu mas, buka lubang tutup
lubang. Ya surate rumah ini, saya
bisa anak saya gimana caranya
sukses. Meskipun saya hina,
meskipun kerja saya hina, anak
saya
jangan
sampai.
Bagaimanapun sikil tak gae ndas,
ndas tak gae sikil, yang penting
saya gak membohongi orang. Ya
orang kecil ya gali lubang tutup
lubang. Surate rumah ini lho gak
pernah enek nyang omah. Soale
saya ya mikir itu “iki piye to kok
njero iki wek e pemerintah, tapi
diluar pagar ini, batese kan pagar
itu to, kok SHM. Wah anak saya
tiga, ada laki ada perempuan,
halah wis sisane ngge bayar bank,
ngga ngurusi sing sekolah, tak
simpen supaya ben duwe iyupiyupan.
Kondisi sebelum dibongkar ya,
sementara ya masih bisa lah untuk
makan,
tapi
setelah
pembongkaran kan ya sudah mati.
Kehidupannya itu sudah nggak
ada. Sebenarnya pemerintah sudah
memberi, istilahe, kados pesangon
untuk bekal. Tapi itu tidak sampai
selesai ini, hanya diadakan
pelatihan-pelatihan untuk biar
mandiri. Ada rias, rias itu apa rias
penganten, rias kecantikan, ya
jahit menjahit, ya membuat roti.
Itu ya diberikan sama pemerintah,

Membeli rumah
sebagai bagian dari
perencanaan
terhadap masa
depan anak-anak
karena adanya
kekhawatiran akan
kejelasan status
tanah..

Melakukan
langkah antisipasi

Tetap mengikuti
semua pembekalan
yang diberikan
pemerintah
meskipun
kebijakan yang
diberikan tidak
sesuai keinginan
dengan harapan
bisa
memanfaatkannya
di masa depan.

Respons yang
baik terhadap
kebijakan
pemerintah meski
dirasa kurang
tepat

Keadaan
sebelum
penggusuran

Keadaan
sebelum
penggusuran
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

tapi ya selanjutnya, seperti kayak
membuat makanan itu kan perlu
jalan . Satu modal, terus untuk
menyalurkan biar sementara ada
tangga untuk hidup ya to, terus
seperti kecantikan juga gitu, itu
kan bekalnya juga banyak. Itu
semua hanya diajarkan saja, ya itu
kalau sudah bisa kemudian
modalnya nggak ada. Terus
seperti saya ini ya ikut, latihan
apapun saya ikuti, mungkin suatu
saat saya sudah pulang kampung,
soalnya anak saya tiga, yang satu
di perawat Bhayangkara walaupun
belum pegawai negeri tapi ya bagi
saya sudah, bersyukur lah, ibu e
enek kerjo “ngene” tapi bisa
memanfaatkan anak e ke jalan
yang “benar”. Lha karena bekalbekal yang sudah diberikan
pemerintah itu lho mas, ya itu
untuk jalan.
Saya itu sudah gini mas, yang
ikut-ikut saya “bu sampeyan suk
piye nerusne?” “Mbak sepurane
sing akeh, sampeyan sebelum ucul
teko ibuke, hati-hati bekerja, ibuke
selesai disini hancur,ibuke gak
akan bekerja ngene maneh wis
mbuh dalane aku mung nyuwun
karo sing kuasa diberkahi”.
Apa harapan dan cita-cita di
saat itu?
“Aku kepengen menghidupi
membahagiakan
keluargaku.
Tetap aku pengen usaha dengan

Memberikan
nasehat kepada
karyawankaryawannya yang
akan bekerja di lain
tempat akibat
penggusuran

Memberikan
dukungan
terhadap orang
lain

Keadaan
sebelum
penggusuran

Bertekad untuk
mencari uang
dengan cara halal

Ingin
meninggalkan
kehidupan lama

Keadaan
sebelum
penggusuran
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

cara yang uang halal. Untuk
sementara iki bapake mas. Bapake
kan spesialise las to mas. Ikut
ponakan saya las karbit. Dulu
memang saya segala-galanya mas.
Maksude ya untuk hidup makan
sehari-hari, untuk anak sekolah,
piye carane aku nyambut gawe
koyok ngene ojo sampe aku di
belakang hari nanti menyesali”.
Kulo ngoten memange, soale kulo
mpun ada niki, garis niki lho mas,
kok kene iso SHM tapi yang disitu
kok nggak bisa lha iki suk lek
sewaktu-waktu ada masalah.
Lha pada akhirnya kenyataan mas,
rame-rame dikasih waktu setelah
pelatihan-pelatihan juga dikasih
pesangon.
Bagaimana situasi ketika terjadi
penggusuran?
Ya hari h itu mas, di sebelah
selatan tu, disini tu sudah
dibongkar. Rumah saya kan yang
di utara, utara jembatan. Saya
nggak mikir apa-apa. mikir saya
cuma gini “lho jarene tanggal 20
saiki sik tanggal 15 kok wis..”
belum percaya.
Bagaimana reaksi ketika terjadi
penggusuran?
Nah ketika terjadi itu ya duor-duor
banyak orang lari-lari. Banyak
orang lari-lari “lho enek opo?”
“mbak sri lor wis dibuldozer
kabeh” “oalah ancene yo gak
melok duwe yo arep piye meneh”.

jika memang
terjadi
penggusuran.

Belum percaya
dengan adanya
penggusuran
karena berbeda
dengan informasi
yang beredar.

Ketidakjelasan
informasi yang
diterima

Bersikap tenang
dalam menghadapi
penggusuran.

Tenang
menghadapi
situasi sulit

Reaksi terhadap
penggusuran

Reaksi terhadap
penggusruan
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181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

Saya tu masih duduk-duduk,
masih nyantai. Ya perasaan saya
kan ya saya sudah punya SHM
mas
Saya ya hanya menghargai
tangga-tangga atau teman-teman
yang nggak punya rumah itu kan
kalang kabut to mas. Na saya
sepertinya kok katanya nggak
bingung, ya bingung barangbarang saya ada disana semua.
Tapi saya kan menyupport kasian
tetangga-tetangga saya. Iya “mbak
sri piye, mbak sri piye” gitu. Saya
tu memberi support biar situ
nggak tegang gimana mas
namanya kehilangan. Terus saya
tau itu, buldozere itu kan rupane
kuning to mas, kelihatan dari
rumah saya utara sana, terus
“mbak sri piye iki” “yowislah lek
anu ayo diringkesi arepe piye
meneh”. Saiki memange awake
dewe iki wong cilik, dene iki
sesuk seteruse terusane piye, iki
tanahe sopo, tanahe sopo.
“Sakjane lho mbak sri, njaluke
warga no piye mbak sri penake,
usule lho” “lek aku i gak punya
usul lain-lain, awake dewe yo, yo
sebelumnya aku ngutarane isi
atiku aku sepurane sing akeh, kan
sudah diberi waktu sekian waktu
banyak kudune awake dewe
nyambut gawe kan mengingat
masa depan, noleh ke belakang.
Jadi kalau ada apa-apa yo kita gak

Memberikan
dukungan dan
nasehat untuk
menguatkan
tetangga-tetangga
yang kebingungan
ketika terjadi
penggusuran.

Memberikan
dukungan kepada
orang lain

Respons
tindakan
terhadap
penggusuran
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218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

bisa menuntut yang besar atau
yang gimana. Ya istilahe umum
aja lah corone iki kelangan omah
tak sangonane ae sak mene nggak
apa-apa. Cara awake dewe cilik ki
lho arep nuntut ning ngendi?
Nyatane tanggal 20 itu yang
ngomong bukan warga lho ya,
yang ngomong wakil rakyat,
orang
dewan
kesini.
Jadi
penggusuran ditunda tanggal 20
selesai sidang, tapi nyatane
tanggal 15 lhoo hancur. Jadi kose
saya juga saya kasih ngerti, saya
buka pintu hatinya wis di keki
kesempatan berapa puluh tahun
bekerja itu maksud saya. Bukan
terus maksud saya istilahe “sukur”
nggak ada, wong jowo ki daftare
susah nomer siji, nggih to. “yowis
lek ngono mbak sri” akhire semua
pun diboyongi.
Akhire petugas-petugas masuk
mas, “bu ini gimana” “ya mas
minta tolong kendaraannya” “iya
bu diantar..” “ndak, di depan
makam itu aja”. Masuk sini sudah
nggak bisa mas barang-barang
saya, sudah penuh dengan petugas
ada tiga ribu personil. Itu campur
dari satpol PP, dari kepolisian,
dari TNI. Itu sepertinya orang
boyongan dalane buntu mas ngga
bisa.., tapi saya ya nyadari saya
taruhkan di depan makam itu,
paginya.. bengi tak tunggu
paginya kesini. Disini tu ya juga

Berusaha untuk
tidak merepotkan
petugas yang
membantu
evakuasi karena
situasi yang kurang
memungkinkan.

Menunjukkan
empati kepada
otoritas

Respons
tindakan
terhadap
penggusuran
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255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

buanyak mas barang-barange
orang yang nggak punya rumah.
Kenapa waktu mau digusur, itu
dari dewan, dewan itu kan
perwakilane rakyat, nah itu sudah
diumumkan bahwa penggusuran
ini diundur tanggal 20 selesai
sidang. Tapi ternyata tanggal 15
sudah dihancurkan. Lha saya
diwawancarai, maksude ki kok
nggak ada yang berani maksudnya
apa. Kan kita ini bilang apa
adanya.
Saya hanya mendengarkan, o
berarti sini dibongkar “piye mbak
sri” lho gini aja kalau memange
sidang toh kita kalah mau apa lagi.
Kita nglenggono awake dewe
wong cilik tapi kan sudah tau
sidange itu kalah. Lha itu sidang
belum diadakan tapi tanggal 15
desember itu sudah dihancurkan.
Kalau misale sidang itu menang,
kita
sama-sama,
solusinya
gimana, toh kita dipindah atau
untuk
pesangon
gimana
nglenggono mas. Tapi kenapa,
sidang itu tanggal 20 tapi tanggal
15 sudah dihancurkan.
Yo hanya gini thok mas, namanya
ya saya ini orang kecil, sekolahe
juga nggak tinggi nggak ngerti
cuma “oo, tibake ngono to, saiki
tibake ngono kui aku ngerti”. Saiki
wis wong cilik nek enek opo-opo
nggak usah komentar apa-apa,
hanya pasrah sama yang di atas.

Mempertanyakan
keputusan
penggusuran oleh
pemerintah yang
tanpa melalui
sidang.

Ketidakpuasan
terhadap pihak
otoritas

Merasa bisa legawa Ketidakpuasan
jika keputusan
terhadap pihak
penggusuran
otoritas
diambil melalui
sidang terlebih
dahulu

Merasa tidak
berdaya sebagai
rakyat kecil ketika
berhadapan dengan
penguasa.

Ketidakberdayaan
akibat perbedaan
status sosial

Respons pikiran
terhadap
penggusuran

Respons pikiran
terhadap
penggusuran

Respons pikiran
terhadapa
penggusuran
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292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

Tapi kenapa pesangon itu kok
nggak sama. Yang terdampak
nggak mendapatkan. Per rumah
yang kena dampak ini dapat
pesangon, e uang kerohiman dua
juta lima ratus. Terus uang
bongkar lima juta. Lha ini lho
yang saya pertanyakan, yang
masih terendam di hati saya ya ini
uang lima juta ini. Nah saya yang
nggak terima kok nggak adil.
Sampai sekarang saya masih tanda
tanya. Woalah wong cilik ki yo
diopak-apekne ngene ki to. Ya gak
papa “manungso mesti gendong
cilaka” ya to. Manusia yang
ingkar, bohong, pasti ada karma.
Kalau marah nggak mas, saya
pasrahkan yang di atas.
Saya sampe ke balai desa itu saya
nggak mau alasan karena saya
nggak mau menanggung beban
dosa. Meskipun hidup saya sudah
di lembah hitam, berlumuran dosa,
maksud saya jujur. Kenapa
katanya kalau sudah punya SHM
itu nggak akan mendapat uang
bongkar yang lima juta itu lo mas.
Tapi apa itu sudah di cek benarbenar, karena saya berani bicara
itu ada yang mempunyai SHM
mendapatkan lima juta. Bahkan
saya ini mas, saya ini terdampak
rumah saya itu hilang. Kehidupan
saya sudah mati, saya juga sudah
ikhlas. Terus lagi sebelum ini
dibongkar,
bukannya
saya

Mengalami
ketidakadilan
dalam pembagian
uang pesangon.

Mengalami
ketidakadilan

Berusaha untuk
memperjuangkan
hak karena dampak
penggusuran
membuatnya
kehilangan
pekerjaan.

Memperjuangkan
hak

Keadaan setelah
penggusuran

Keadaan setelah
penggusuran
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membantah atau berani, istilahe
nggak ada yang saya beranikan,
hanya kejujuran.
Saya tu setelah dibongkar itu
sudah punya ini. Kalau saya egois,
kalau saya gak perduli sama
warga, ngapain saya ikut berjuang,
bener gak. Lho iya, tapi saya kan
ya masih punya pegang rasa,
namanya manusia. Saya bisa
segalanya juga dari dalem, anak
saya pandai, anak saya bisa
bekerja juga dari situ.
Langkah saya sekarang kemana?
Apa saya menghadap pak lurah?”
Terus sekarang yang bukan SHM,
istilahe sebelahe tembok, itu kan
tanah irigasi. Lha itu lho mendapat
tujuh juta lima ratus. Lho saya
yang rumahnya hancur, saya
sudah nglegowo, katanya kok
tetap tidak diperbolehkan.
Iya ya meskipun saya tu
dinamakan nggak ikhlas mas,
namanya islam, saya berusaha
mengikhlaskan.
Tapi
saya
pasrahkan yang di atas, wong nek
kemilikan bukan milike suatu saat
pasti menerima karma. Hanya itu
thok mas.
Bapake ya gini “wis gak usah di
dowo-dowo, gak usah dibahas,
dipasrahne karo sing ndek
nduwur, ora liwat saiki awake
dewe wis kudu mbuka dalan usaha
liyane sing duit halal, wis ben e lah
diikhlasne” bapake gitu

Menunjukkan rasa
tenggang rasa
dengan tetap ikut
berjuang bersama
warga meskipun
sudah memiliki
tempat tinggal
permanen.

Berjuang sebagai
wujud tenggang
rasa

Berusaha legawa
dalam menanggapi
penggusuran yang
mengakibatkan
rumahnya hancur

Berusaha
menerima
keadaan

Berusaha ikhlas
dalam menghadapi
ketidak adilan
karena agama islam
mengajarkan
demikian.

Ikhlas sebagai
bentuk
pengamalan
agama

Dukungan dari
suami untuk
mengikhlaskan
pembagian uang
pesangon yang
tidak adil dan

Mendapat
dukungan
emosional dari
keluarga

Empati terhadap
lingkungan

Mengatasi
keadaan diri

Mengamalkan
ajaran agama

Dukungan
keluarga
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Bagaimana kondisi awal setelah
penggusuran?
Saya sudah buntu, bapake tu
sekarang sudah kerja di luar jawa,
soalnya anak saya yang semester 9
bulan ini wisuda. Itu kan dana,
terus saya sudah nggak bisa kerja
soalnya dananya untuk transfer
anak saya itu terus. Disana biaya
makan kan mahal. Saya itu hanya
gini thok tapi dalam batin, nggak
ada anak-anak, bapaknya juga
sudah berangkat to waktu disini
dor bapake sudah langsung
berangkat. Ya gini “awak dewe
wis podo tuane, ora mungkin
awake dewe nek mengeni pisah”
“ojo ngono to nyawang sing ndek
nggone kalimantan sing dijaluki
sopo lek aku gak budhal, saiki
pean leren tak ganti aku” bapake
gitu. “yowis tak dongakne mugomugo kerjo nek kono lancar iso
sampe nyukupi luwah luwih anake
selesai wisuda” nggih ngoten.
Akhire nggih niku mas dalam satu
malem ndak bisa tidur. Ya sakjane
to mas saya tu pengennya “aku tak
melok no piye, sopo ngerti enek
dalan nyang kono” “wis gak usah,
sabar o sik nyang omah, ngko lak
e wis wisuda anak e baru
sampeyan rene”. Berat mas. Tapi
ya bapak e sering telpon itu malem
hampir tiap hari selalu, selalu itu
mas mengingatkan untuk saya
agar sabar dan bersyukur. Pengen

berpasrah kepada
Tuhan.
Berat untuk
berpisah dengan
suami yang harus
bekerja di luar
Jawa untuk
memenuhi
kebutuhan keluarga
tepat setelah
penggusuran

Berpisah dengan
suami yang
bekerja

Keadaan setelah
penggusuran
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sebenarnya untuk bisa apa tetep
mboten pisah ngeten tapi ya mau
gimana lagi yawis pasrah aja.
Dalam batin saya “halah mosok
mek ngene tok ae wis gak kuat,
wong deloken sebelah-sebelah
urip e jauh lebih di bawah saya
susah e”. Bersyukur tok wis mas.
Bagaimana kondisi ekonomi
setelah penggusuran?
Loh kalau saya itu dinamakan
susah ya susah, kehilangan mata
pencaharian. Soale saya mau
ninggal anak-anak yang ikut saya,
saya mau melangkah dalam
kehidupan baru. Di luar itu pikiran
saya gini “ya Allah mereka telah
membantu saya mengentaskan
anak-anak terus saiki piye nasibe”
itu satu.
Ya jelas dari ekonomi ya mas,
saya tidak ada kerjaan sementara
anak satu
masih
sekolah.
Sebenarnya misalnya saya bikin
tegang, ya tegang mas. Soalnya
kan orang hidup itu nomer satu
harus kerja. Darimana kita bisa
senang itu segala-galanya uang.
Nah itu saya sudah nggak bisa
bekerja lagi sebenarnya ya masih
susah.
Iya mati, tapi ya tetap saya syukuri
soale bapake sudah melangkah.
Ya pokoknya ya sedikit saya
syukuri yang penting saya bisa
menghidupi anak saya yang kuliah
itu. Saya ndak pernah mas sampai

Menguatkan diri
dengan menyadari
bahwa banyak
orang yang
hidupnya lebih
susah.

Belajar dari
lingkungan

Harus berpisah
dengan para
pekerja seks yang
dulu bekerja
untuknya.

Berpisah dengan
karyawan

Merasakan dampak
ekonomi akibat
kehilangan
pekerjaan yang
membuat hidup
menjadi tegang

Kesulitan
ekonomi
mengakibatkan
ketegangan hidup

Tetap bersyukur
meskipun
kehilangan
penghasilan pribadi
karena suami yang

Bersyukur atas
tanggung jawab
suami

Mengatasi
keadaan diri

Keadaan setelah
penggusuran

Keadaan setelah
penggusuran

Kepercayaan
pada keluarga
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seperti gimana.. Soale bapake
sudah tanggung jawab, satu.
Tapi saya mikir ke belakang lagi
yang lebih susah dari saya itu juga
masih.. Kadang-kadang kalau
istilahe main ke rumah saya ini
istilahe ya lah mas ya “mbak Sri
sampeyan to ngene-ngene nduwe
omah, pak Mardi nyambut gawe,
deloken
koncone
sampeyan
desember diluk engkas wis mikiri
bayar kontrak. Kasihan, ya pokoke
saya bersyukur apalagi lihat
mikrofon di tv itu yaallah dari
berbagai kesedihan, cobaan kayak
ngoten mas, wis gak kudanan saya
syukuri mas.
Iya, terus bapake malem telpon
“aku ki arepe ngene, arepe usaha
ngene” “wis to sabar sik, selesai
anake wis wisuda, tugase awake
dewe selesai, ayo sing sajake
awake dewe iso bersatu lagi opo?”
bapake hanya gitu. Wis apapun
saiki disyukuri, bapake hanya
bilang gitu. “Deloken tanggatanggamu sing gak duwe omah, iki
desember peristiwane tanggal 15
wis bingung kontrakan. Terus sing
didep satu tahun hanya bongkaran
pemandangan gitu lho mas.
Ya orang itu ya..lain-lain ya mas.
Hanya satu bulan, dua bulan itu ya
mikir mas. Piye masa depan e
keluargaku, anak ku yang kuliah
terus piye

telah bekerja dan
bertanggung jawab.
Menjadikan
Belajar bersyukur
kehidupan orang
dari lingkungan
lain yang lebih
susah sebagai
pengingat untuk
tetap bersyukur.

Dukungan dari
suami melalui
telpon untuk
bersabar dan terus
bersyukur.

Dukungan
emosional dari
keluarga

Sekitar satu atau
dua bulan awal
memikirkan nasib
setelah digusur.

Kekhawatiran
akan masa depan

Melakukan
evaluasi
kehidupan

Dukungan
keluarga

Pikiran yang
menganggu
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Aku ki harus melangkah opo?
Engkok aku melangkah ngene
uang habis. Yang sekolah kan
kasian. Terus saya ada buka jalun
baru ini, iki lha lek aku nerjang
cari usaha lain, iki sing sekolah iki
arep mbutuhne duit akeh. Ya sedih
mas. Ya sudah, ingin berjalan.
Saya dari segi apapun bisa. Saya
jualan di pasar bisa, saya
meracang di rumah bisa, itu kan ya
modal
besar.
Kalau
saya
melangkah ini, situasinya begini,
yang sekolah itu kan terus mas
uang itu, terus mas.
Ya pokoke kalau telponan sama
bapake gitu “ndek endi?” “ndelok
tv” “yo dolan-dolan ndek endi
ndek koncomu sing sajake...” “aku
ojo mbok omongi nyambut gawe,
aku lak pengen melangkah iki gak
iso njangkah terus terang” “yo aku
ngerti”. Soalnya masih ada yang
sekolah itu banyak mas hehe,
butuh dana banyak saya sudah
nggak kerja lha itu.
Bagaimana menyikapi kesulitan
setelah penggusuran?
Ya bersyukur saya panjang ya itu
bapak e bilang “tugase awake
dewe sebentar lagi selesai sebagai
orang tua”. Ya itu dua bulan itu
telpon
kayak
gitu,
“kudu
bersyukur, sabar sik” “lha aku ape
melangkah ngko Doni (nama anak
Bu Sri) piye seminggu pisan
kirim. Doni tu ya mas namanya

Bingung dalam
menentukan
langkah
selanjutnya karena
uang yang ada
untuk kebutuhan
salah satu anak
yang sedang
sekolah.

Bingung dalam
menentukan
langkah

Tetap
Kepentingan anak
mengutamakan
yang utama
kebutuhan anakanak karena apapun
langkah yang
diambil adalah
untuk kepentingan
anak-anak.

Dukungan dari
suami dan
pengertian dari
anak membuat
mampu bersyukur.

Dukungan dari
keluarga

Situasi yang
dilematis

Menentukan
prioritas

Dukungan
keluarga
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kuliah kan ya butuh apa-apa
banyak to disana, tapi kasihan mas
dia sama orang tua, anak saya
kasihan sakjane. “Emoh aku Bu
duit akeh-akeh” kan katanya baru
ada temen e ATM e hilang,
tabungan e hilang. “Hala wis leren
wira-wiri bu, gak usah akeh-akeh”
Namanya biar nggak gelo kalau
anake “bu iki cekel-cekelan” “wis
gak usah gae sampeyan ae gae
tuku susu” “wis to bu aku lak gak
sampeyan tampani, nelangsa lho
bu opo sampeyan gak gelem
duitku?”. Ya saya terima, yang
penting saya nggak minta. Saya
kasihan mas, nek saya juga rumah
tangga, anak saya sampai tiga.
Kebutuhan ekonomi itu satu,
rumah tangga itu paling penting.
Satu, anak-anak sekolah, itu harus
mas. Bagi saya lho ya. Kalau
makan ya seadanya, ya enak
kadang nggak enak, wis wajar lah.
Kalau saya ya gitu. Tapi anakanak saya itu semuanya nurutnurut. Mereka bisa nrimo itu juga
dari saya. Kalau saya resah nanti
semuanya kan ya ikut susah.
Cuma ya kadang-kadang ya anak
saya gitu “wolah penting ibuku
ayem gak susah” mas.
Cuma saya ya menyukuri anak
saya itu selamat kok jadi orang
semua. Disini tu hanya dua orang
mas sing anak e jadi tu. Bu
Marsinah itu anak e semua

Bantuan uang dan
pengertian dari
anak-anak.

Menerima
bantuan dari anak

Tetap bisa
bersyukur karena
anak-anaknya telah
mentas.

Bersyukur atas
pencapaian hidup

Dukungan
keluarga

Evaluasi
kehidupan
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angkatan. Bu Marsinah tu apa-apa
pas di dalem itu ya sama saya mas
“emoh aku lak gak karo bu Sri.
Masio pak Imam itu juga gitu,
“ati-ati lo lek omong karo bu Sri,
wong e gak iso di..di..isitilahe
diobong-obong, lak wis ngomong
ngono masio dimanapun ya tetep”.
Saya
keluar
meninggalkan
pekerjaan saya kalau saya sering
main ke..ke anak-anak di
tempatnya
lokasi,
dimana..dimanapun tempat ya
mas bagi saya kok nggak enak. Ya
orang itu kan nggak sama “loh
mbak sri wis gak kerjo lha nyapo
kok dolan ae ndek komplek” lha
itu lho mas hehe. Saya jadi hanya
di rumah mas.
Ya itu lho mas saya ini kan
gimana-gimana..istilahe lama lah
disitu bekerja, sama orangorangnya juga. Terus ya gini
“oalah saiki ngene-ngene arepe
dolan, silaturahmi ae wis gak enek
dalan” ya isitlahe dibilang sedih
iya, tapi ya disyukuri aja saya gitu
thok mas. Ya pengen seperti
bertemu orang-orang paling gak
saya bisa nyupport “piye bu, piye
bu”.
Ya sering mas sering cerita-cerita
di tetangga sini. Tapi saya ya
hanya nyupport mas, memberi
hati,
ya
sekalian
seperti
mengingatkan. Heem, masalahe
apa, yo kasihan to mas. Orang itu

Tidak bisa lagi
dengan leluasa
berinteraksi dengan
orang-orang yang
dulu bekerja di
lokalisasi

Hubungan sosial
yang terhalang

Merasa sedih
karena sudah tidak
ada jalur untuk
silaturahmi dengan
orang-orang yang
dulu berada di
lingkungan
tergusur.

Keinginan untuk
membanun relasi
social

Memahami
karakter orangorang di
lingkungan baru
dan memberikan
dukungan nasehat

Usaha
Penyesuaian diri
membangun relasi
di lingkungan
di lingkungan
baru
baru

Kerinduan akan
masa lalu

Kerinduan akan
masa lalu
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ya nggak sama, ada yang seneng,
ada yang nggak seneng, tapi ya
bagi saya ini ya orang e sama
bapake itu sebenarnya gampang
kasihan sama orang. Tapi kadangkadang orang itu nggak sama
“halah urip diluk engkas bongko
ae wis penting gae seneng” itu
juga ada. “Oo yowis” yo iya saya
hanya gitu. Saya lihat kok mas
kalau bicara sama orang, warga
sini itu istiilahe ya hanya, ya
ngeluh atau untuk curhat gitu saya
nilai. Tapi lek omongane heh
entah gitu saya nggak pernah
memperhatikan. Soale apa, wis
emang nggak mikir anake. Yo
kadang cerita “mbak Sri sampeyan
biasane nyambuit gawe, kerjo,
terus oleh e duit, sampeyan kok
iso plak sampai gak ngelakoni?
“Lho, sembarang teko niat bu”.
Kalau saya mas biarpun sakit hati,
saya di depan tetangga saya yang
istilahe susahe di bawah saya, saya
ya tetap terus menghargai.
Kasihan, ya disamping kasihan ya
kui lho kenek gae conto, kenek
gae pengeling lek wong nyambut
gawe gak eleing mburine, ya to?
Itu. Jangankan saiki demi anak,
hanya untuk kesenangan dunia
nggak ada habisnya mas. Kalau
saya sikil gae ndas, ndas gae sikil,
pokok kudu sekolah anak-anak.
Terus ya itu orang-orang “wah
enak ya bu sri”, ya wis saya hanya

bagi tetangga yang
menceritakan
keluhan.

Menghargai
tetangga yang
kesusahan akibat
penggusuran dan
menjadikan
pengalaman
mereka sebagai
pengingat untuk
selalu bekerja demi
anak.

Mensyukuri adanya
persiapan-

Belajar dari
pengalaman orang Evaluasi
lain
kehidupan
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bersyukur, soale opo, memang
ngene ki lho wong urip, hanya gak
seneng thok, mburi iku kudu
ditoleh. Masalahe awake dewe iki
wong cilik, wong gede penak “wis
selesai sekolah tak modali sak
mene, keahlianmu opo” ya to.
Soale awake dewe kayak bu e
ngene ki gak enek, kayak bapake
cara nyambut gawe wis terlambat.
Dulu kan bapake ya proyek larilari kemana-mana mas namanya
ya PT besar. Lha sudah rumah
tangga bapake mau ninggal saya
keadaan di dalem kan ya nggak
tega. Tapi bapake ndak pernah
nanyain gimana-gimana, pokoke
bapake sing penting cukup. Ya itu,
gali lubang tutup lubang ya tetap
sertifikat ini mas.
Bagaimana
memaknai
penggusuran?
Mikire gini “seperti itulah” ini
bicara sendiri lho ya mas, “saiki
kenek gae pengalaman, nek ora
rumongso duwe tanah kui
dibangun, ora bangun opo meneh
dibangun berlebihan, lho wek e
sopo?. Itu kan ya bermasalah mas.
Ha dari sampai disitu, anak
turunku lek gak rumongso tuku
tanah, yah istilahe ada saksi sekian
musuh sekian, ojo sampai
dibangun.
Ndak nyalahne pemerintah, kita
diberi welas asih, diberi pelatihan
itu juga sudah bersyukur. Terus

persiapan yang
dilakukan jauh
sebelum
penggusuran

Menuai hasil dari
persiapan di masa
lalu

Evaluasi
kehidupan

Memandang
adanya
penggusuran
sebagai sebuah
pengalaman untuk
mawas diri atas apa
yang dimiliki dan
tidak dimiliki.

Cara pandang
positif terhadap
kesulitan

Mengatasi
keadaan diri

Enggan
menyalahkan
pemerintah

Evaluasi terhadap
situasi sulit yang
dialami

Evaluasi
kehidupan
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yang hanya disesali kok gak sama,
uang bongkar itu lho mas ada apa
itu thok. Padahal saya sudah
nyadari sepenuhnya, tapi orang
disini kalau mau bicara sama saya
“hati-hati ngomong karo mbak sri,
mbak sri kan jujur dadi gak gelem
mbok jak menggok yo opo eneke
diomonge iku”.
Ya saya kalau duduk-duduk sama
temen-temen, tetangga-tetangga,
saya ya hanya satu memberi
support. Dua, seperti pengarahan
biar nggak stress. Terus yang
ketiga, yowis amprihe piye wong
wis sekian lama nglegowo “lak
sampeyan nduwe dulur, nduwe
keluarga, ada modal, dijak barengbareng”. Insyaallah sing kuasa
masih memberi kesempatan,
selagi awake dewe gelem obah,
panggah dibuka rejekine. Selagi
kita nggak melangkah carane
gimana itu, sulit mas, soale semua
dari ketekadan dirinya sendiri.
Dipikir lagi itu sudah berapa tahun
mas berdiri, 73, 74, ya 75 mulai
rame sampai sekarang sudah
berapa tahun itu mas. Kalau
semestinya
diambil
sama
pemerintah, semestinya sudah
merdeka itu.
Ya setelah itu apa sering telpontelpon sama bapake terus wis ilang
lama-lama sudah nggak mikir
sedih, kuatir lagi. Sudah ndak
mikir bingungi gimana, tinggal

sepenuhnya atas
terjadinya
penggusuran
karena pemerintah
sudah berusaha
untuk memberikan
pelatihan.

Meyakinkan teman
dan tetangga yang
juga terdampak
penggusuran untuk
mau berusaha.

Memberikan
dukungan kepada
orang lain

Merasa seharusnya
sudah bisa mandiri
jika terjadi
penggusuran
karena lingkungan
lokalisasi sudah
berdiri lama.
Sudah bisa untuk
menghilangkan
perasaan sedih,
khawatir dan

Evaluasi terhadap
situasi sulit

Dukungan
emosional dari
keluarga

Memberikan
dukungan

Evaluasi
kehidupan

Dukungan
keluarga
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angen-angen nunggu anak e
wisuda. Sampai sekarang. Gitu
aja, biar cepat melangkah.
Saya legowo mas, cuma yang saya
sesali satu, kenapa? Wong katanya
SHM tidak dikasih, kok tapi tetap
dapat. Terus saya sampai
menghadap bu Dewi Sartika itu,
kok katanya dikasih surat harus
menghadap ke pak wali. Itu kan
seharusnya berhenti di desa to. Iya
di desa. Tapi karena saya ini orang
e jujur, saya ingin cari tahu
kebenaran katanya SHM tidak
mendapat tapi kok masih
mendapat.
Yang jadi mengganjal di hati saya
ya cuma itu uang bongkar yang
SHM itu mas. Kenapa, gitu lho.
Katanya kalau nerima harus butuh
tanda tangan orang yang kepala
keluarga istilahe. Tapi tidak ada
kelanjutannya sampai ini sekarang
ini. Berarti kan istilahe dipangan
uwong to mas. Kok mentolo..
Misale dibalekne anak e de’e, atau
wong tuo wis gak duwe omah,
omah e dibuldozer kan yo.. Kok
mentolo.. Hanya itu.
Bagaimana kondisi psikologis
setelah penggusuran?
Saya enggak pernah mas yang
sampai rasane stress abot. Ada
yang
sampai
stress
terus
meninggal gitu kan ya kasihan.
Kalau saya itu soale dari awal e

bingung karena
dukungan suami
Masih
menyesalkan
ketidakadilan uang
ganti rugi dan
berusaha untuk
mencari kebenaran.

Kejadian masa
lalu yang
disesalkan

Pengalaman
masa lalu yang
mengganjal

Masih merasa
Kecurigaan
mengganjal
terhadap orang
mengenai uang
lain
bongkar yang tidak
adil dan merasa ada
orang yang tega
mengambil haknya.

Pengalaman
masa lalu yang
mengganjal

Tidak pernah
Penataan hidup
merasa stress berat membuat tenang
akibat penggusuran
karena adanya
penataan hidup dari
awal.

Evaluasi
kehidupan
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mas. Dari awal itu seakan-akan
sudah ditata.
Saya ya wis hanya itu. Percaya
pokok e sama bapak e sama anakanak saya.
Sekarang masalah bongkaran ya
hanya mengingat tok ya untuk
buat pengeling mas “oalah aku
biyen ngentasne anak-anakku teko
dalan cerito sing ceritone dowo”.
Bahkan di dalem itu nggak enakenakan lho mas, maksude
menghadapi berbagai orang.
Orang tu kan ya nggak sama.
Apalagi masuk waras, keluar
mboten waras. Mabuk maksude
naah. Saya kan ya karaokene dua
room. Saya puter sendiri, ada apaapa saya atasi sendiri. Selagi saya
masih mampu menghadapi orangorang saya nggak akan lapor
pengurus. Kalau wis ruwet ya wis
bayar keamanan. Tapi kalau orang
e baik sama saya ya insyaallah
“minta maaf Bu Sri, minta maaf”.
“Aku ndek kene golek dulur gak
golek duit, aturan disini jam dua
belas selesa, selesai. Isitlahe dadi
apikku ndek kene mbek warga i
ojo mbok sogok duit. Duit e penak
golekane sedulur ki angel pak..”.
“Iyo yo bosss” hehehe.
Kalau ada paguyuban keliling gitu
ya, ada bapak e duduk-duduk itu,
ya mulai menikah sama saya disini
itu bapak e keliling desa lokalisasi
itu nggak pernah sama sekali.

Percaya kepada
suami dan anakanak.
Memandang kasus
pembongkaran
sebagai pengingat
akan cerita panjang
kehidupan dan
pengalaman
pekerjaan.

Kepercayaan pada
keluarga.
Pandangan
evaluatif terhadap
kesulitan.

Memandang
penggusuran
sebagai sarana
untuk berhenti

Mengambil
hikmah dari
kesulitan

Kepercayaan
padakeluarga
Evaluasi
kehidupan.

Mengatasi
keadaan diri
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Kerja di komplek itu dibilang
nyaman ya nyaman, dibilang
enggak ya enggak. Kalau dibilang
nyaman ya itu ccari uang
gampang, kalau dibilang nggak
nyaman, apa selamanya saya akan
mengalami seperti itu. Anak saya
yang kuliah ini juga ngomong
“ibu, aku selesai kuliah pokok e
ibu kudu leren”. “Ibu, wis gak
popo sampeyan saiki digae
hiburan, digae tenanan bu digae
simpen-simpen,
aku
selesai
wisuda sampeya harus leren”.
Belum sampai wisuda wis
dibongkar pemerintah, dadi ya wis
bisa dibilang yowis peneran hehe.
Ya iya orang-orang yang ikut saya
itu, kan ada anak sembilan. Ya
dikatakan anak buah. Saya udah
nggak tau, tapi masih nyambung.
Masih nyambung, iya, ya cuma
kalau malem itu “pean ndek endi
bu?” “ibuke yo ndek rumah”,
“oalah bu aku kerjo gak kayak
melok sampeyan, bu sampeyan
kerjo neh”. “ojo ngono to,
sampeyan lho tak dongakne ndang
isya, ndang sadar, nyambut gae
sing apik, dan gak diuber-uber
wong terus”. ”Bu e i, marai
ngeling-eling aku gak iso lali
pean”, “bu e lek ngandani opo tau
elek, soale bu e nyambut gawe
ngene yo tak gae pengeling ojo
sampai duwe musuh iso o tambah
sedulur. Pean nyambut gawe

berkecimpung di
dunia lokalisasi.

Tetap menjalin
hubungan dan
memberikan
dukungan kepada
mantan pekerja
seks yang pernah
bekerja untuknya.

Memberikan
dukungan kepada
mantan karyawan

Memberikan
dukungan
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melok mbak sri iso mapan ndek
kampung, iso mandiri, iso
membahagiakan
keluarga
walaupun uang sampeyan iku
bukan uang halal tapi kan demi
keluarga mbak. Sampaeyan mau
bagaimana besok bakal kembali
ke keluarga. Tolong ingaten
omongane bu e. Pean lho dolan
ndek bu e 24 jam pintune bu e
terbuka, tapi jangan mabuk bu e
punya cucu, bu e punya anak, bu e
temapte wis ndek kampung, lain
mbak”. Nangis mas uwonge, “aku
melok uwong gak tau dituturi, aku
lho melok pean lho atiku tersentuh
angger nek ndi”, sering anak-anak
itu mas telponi saya itu. Ya saya
itu hanya nyupport sebagai saya
ini, meskipun, walaupun mau
roboh. Tapi kan anak saya tegar
semua mas. Saya demi anak-anak
saya yang terakhir ini,wisuda
bulan dua ini.
Bagaimana
pandangan
terhadap lingkungan?
Lha sepertinya orang-orang di
dalem dulu lho mas namanya
kalau memang ingin mandiri,
ingin nggak resah, sing gawe
susahe awak e dewe. Kerja di
dalem itu kalau satu hari uang satu
juta, dua juta, itu bukan apa-apa.
Kalau omzetnya besar, itu istilahe
anak kos, anak buah banyak itu
carane barang ber-merk itu lebih
dari tiga juta satu hari. Itu untuk

Memandang ulah
orang-orang yang
hanya bersenangsenang dulu
mengakibatkan
kehidupan mereka
menjadi susah
setelah mengalami
penggusuran.

Mengambil
pelajaran dari
kehidupan orang
lain

Evaluasi
kehidupan
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apa? Hanya untuk keduniaan, ya
sudah. Sekarang, kalau ndek
komplek buka kok digae seneng
ndek komplek laine. Itu kan ya
salah juga to mas.
Kalau ini sekarang duduk-duduk
heeh sama tetangga ngobrol gitu
“oalah mbak Sri, nasib urip ning
nggone komplek ki koyok ngene
ki”. “Ya..dimaklumi aja, ya
memang e yo piye wis memang e
wek e pemerintah dijaluk lha
maka e kudune ki kayak tata
carane wong tuwek sedia payung
sebelum hujan”.
Ya gini aja, “ngene ki piye mbak
Sri duit garek iki anu”, “ya
disyukuri mosok kalah karo pitik,
deloken pitik ceker-ceker ae anak
e urip, kucing paribasane
nyruntul-nyruntul rono-rono ee
leles-leles balung yo dikekne anak
e, panggah urip”. Yowis biasane
opo dikongkon won masak
yo..yang penting halal. Disyukuri
aja lah terus arepe nyapo neh, lak
sampeyan pengen duit ngko jarene
Mbak Sri nyorokne nyang luar
negeri piye lek awak e sik mampu,
tapi yo sing temen.
Apa harapan untuk masa
depan?
Ya insyaallah padang mas bisa
berkumpul lagi sama bapak e.
Terus yang terutama anak e saya
bisa jadi, lulus kuliah. Terus bapak
e di luar pulau, lha terus saya

Memberikan
pengertian dan
nasehat kepada
tetangga yang
mengeluh.

Memberikan
dukungan kepada
orang lain

Memberikan
dukungan

Memilih menerima
keadaan dengan
mengambil contoh
ayam yang mampu
bertahan hidup
dengan
keterbatasan
sumber daya

Lingkungan
sebagai guru
kehidupan

Mengatasi
keadaan diri

Perencanaan dalam
hidup
menumbuhkan
keyakinan akan

Keyakinan akan
masa depan

Optimisme
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kenapa di rumah sendiri. Saya kan
ya ingin ikut bapak, saya disanan
ingin usaha sekalian. Ngga tau
disana nanti langkah e apa yang
harus kita tempuh yang penting
tetap berjuang toh besok tetap
kembali ke rumah sini. Kalau
sudah punya bekal untuk duduk,
nggak tau nyewa-nyewa sawah
atau nanti beli-beli tempat di pasar
untuk kehidupan sehari-hari, buka
peracangan di rumah e kalau dari
pasar, kan tetap makan to mas.
Juga masih bisa bersatu.
Hanya nyukuri gitu aja sama
berdoa. Ya mudah-mudahan cepat
selesai anake yang sekolah, dapat
jalan, kita melangkah, kita bersatu
lagi sama bapake. Juga mas Doni
itu kan ya masih cara apa
keahliane, kan teknik kimia nanti
cari pekerjaane di apa, di apa.
Orang tua hanya bisa mendokan,
istilahe bisa jadi contoh teladan di
desane, bisa menjunjung derajate
keluargane walaupun orang tuane
orang hina. Saya hanya itu tok
mas. Berdoa saya hanya itu tok.

masa depan yang
baik

Berdoa untuk masa
depan anak dan
rencana-rencana di
esok hari

Berdoa untuk
pengharapan di
masa depan

Pengharapan
dalam doa
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VERBATIM INFORMAN 2 (TP)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Verbatim
Bagaimana kondisi kehidupan
sebelum pembongkaran?
Yo sebelum pembongkaran yowis,
carane anu yo mas wis ngopeni
bocah sekolah. Yo cara kehidupane
ape piye yo iso, ning nek e sakwise
bongkar i yo..kalang kabut carane
kene arepe kontrakane entek yowis
susah. Wis ra anu neh, golek
utangan hehe. Ekonomi yo cukup,
mergane opo to mas, kan marung,
iso marung iso anu. Marung
mangan kan yo iso, lha lek ngene
ki wis bakul yo gak iso anu yo gak
enek, pemasukane yo gak enek.
Mbiyen yowis lingkungane yowis
penak lah mas wis patrah omahe
kono biyen anu kan wis ndek kono
ket tahun 77. Dulu pas sebelum
dibongkar itu ya punya angenangen pengen nduwe omah nek
njobo tapi urung kesampean
wis...kedaden kui. Kan riyin anu to
mas tasih nunut ibu e. Ibu e
meninggal tiga tahun yang lalu
teruse yo nempati omahe kui,
maksude nempati
piyambak.
Istilahe yowis nyaman to mas uripe
soale wis gak bingung nggon yo
anu kan omahe bu e piyambak
mboten nyewo. Kalau asal-usule
kan gak mikir tekan semono kui.
Gak tekan sampai dibongkar. Kok
ruh-ruh iso kejadian ngono kui

Deskripsi

Keinginan untuk
memiliki rumah di
luar lingkungan
eks lokalisasi gagal
karena adanya
penggusuran yang
mengejutkan

Interpretasi

Perencanaan masa
depan yang
terhambat
penggusuran

Tema

Keadaan
sebelum
penggusuran
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

nggih mboten ngertos nggihan.
Kaget nggih, lha wong kulo riyin
teng mriku nggih tumut tiang sepah
kan lek enek opo-opo kan ibu e to
sing misale enten rapat
Bisa diceritakan apa yang terjadi
hingga
ada
putusan
penggusuran?
Marai kulo ki mboten anu..teng
mriku enten nopo-nopo kulo
mboten patek golek info. Nek
enten tiang mriku omong-omong
terus kulo tumut omong engko
malah wedine niku salah paham
medhot kekancan.
Bagaimana kondisi saat terjadi
pembongkaran?
Woo anu waktu pas dimbrukne iku
aku gak, gak anu mas, gak tegel yo
nyawang. Hoo aku wis rene, mlayu
rene wis ning kos-kosan iki. Wis
jenenge wong aku wis taunan nek
kono ki yo arepe ninggal ki yo ckk
opo yo keronta-ronta piye ngono
kui lak ngrasakne. Gak kuat mas
wis.
Niku kan dalu pun enten persiapan
“mbenjing jam sementen enten...”.
Dadine kulo jam dua jam tiga niku
pun usung-usung mriki. Nggih sak
entene barang-barang piring-piring
opo nopo kulo beto mriki niku.
Kados kontrakan nggih ndadak
niku mas.

Tidak banyak cari
tahu mengenai
informasi yang
beredar di
lingkungan
lokalisasi karena
khawatir terjadi
salah paham

Keengganan mencari Keadaan
informasi
sebelum
penggusuran

Ketika terjadi
Enggan
penggusuran
menyaksikan
merasa tidak tega
penggusuran
untuk menyaksikan
sehingga segera
melarikan diri ke
rumah kontrakan

Sempat ada
peringatan pada
malam harinya
bahwa esok pagi
akan ada
penggusuran
kemudian segera
membereskan
barang-barang
Apa yang muncul di pikiran seadanya dan
mencari kontrakan.
bapak saat itu?

Meninggalkan lokasi
sebelum kejadian

Reaksi
terhadap
penggusuran

Reaksi
terhadap
penggusuran
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Mikire wis gak karuan mas ilang
haha wis ilang. Yo isitlahe nganu
to mas sesuk e piye bakale anu piye
engko ngontrak terus anu-anu yo
wedi ngono lo mas, khawatir
nggih. Pikirane yowis ilang plas
mas. Tangisan yowis ra karukaruan mas ning kono. Cara
bingung no kan yo bareng-bareng
dadi rodo ayem haha. Wong kaburkabur yo ra karuan koyok ngono lo.
Yowis carane ki lak gak patek
mampu ki arep tuku nek njobo yo
gak iso. Lha kepikirane niku lho,
yogane katah, enjing pun kudu
usung-usung. Lak wis mboten
saged anu gek terus piye, uripe
dadose nopo. Bayangane kan niku
to mas, rasane yowis nelangsa mas.
Dampak
apa
saja
yang
dirasakan?
Terutama nggih sakjane nggen lho
mas, mboten gadah tempat tinggal.
Lak ekonomi nggih pengaruhe
malah banter no mas. Tapi nggih
pripun malih wong tiang..kadangkadang niki “mosok to wong
semuat ae iso golek pangan mosok
awake dewe wong urip gak iso anu
mangan, sing penting sehat”.
Terutama masalah panggenan. Lak
mboten enten panggenan, yogane
katah lak yo susah mas mosok
arepe turu ning empere wong.
Terus anak putune arepe pating
kruntel ning empere wong.

Pikiran menjadi
kalut dan merasa
nelangsa karena
memikirkan
bagaimana tempat
tinggal ke depan.

Kekhawatiran akan
masa depan

Respons
pikiran
terhadap
penggusuran

Merasa sangat
terdampak
mengenai masalah
tempat tinggal
karena banyak
anak dan tidak
mempunyai tempat
tinggal tetap
sehingga muncul
perasaan nelangsa.

Kehilangan tempat
tinggal yang
menyulitkan

Keadaan
setelah
penggusuran
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109
110
111
112
113
114
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138
139
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145

Terutama kan niku to, dadine sing
nelangsa terutama niku.
Bagaimana kondisi awal pasca
pembongkaran?
Yowis pokoke satu minggu, dua
minggu, niku nggih mboten patek
iso, mboten patek saged tilem.
Pikirane yowis anu mbayar
sekolah, gak duwe kerjaan, piye
ngko arepe bakul yo gak duwe
modal. Nggih mben dinten kulo
mikir niko. Yogane tasih mlebet
SMP terus mengke nek dipetal teng
sekolah yo ngesakne.
Terus kulo nggih mikir “alah lak
koncone akeh liyane iso aku yo
iso”. Mosok yo awake dewe diwehi
nyowo, diwehi wong normal
mosok gak iso golek sandang
pangan. Kulo nggih ngoten, wong
Gusti Allah yo adil. Kan mikire ya
nggih ngoten. Saking niku nggih
pun agak tenang. Niku kira-kira
setelah niku nggih sebulan ngoten.
Kulo nggih sekedik-sekedik nggih
carane nyadari lah nyadari, tenange
niku tenang nyadari. Nyadari niku
nggih cara tanah nggih tanahe,
mboten tanahe piyambak mboten
tumbas.
Tapi kan maskude niku tinggale
pun puluhan tahun. Terus nggih
mboten manusiawi ngeten lho niku
sing sampai sak niki sih dereng
nopo anu mboten lilo istilahe. Tapi
kan tetep nggih usaha supaya lilo.
Kulo nggih misale kalih rencang-

Sulit tidur pada
dua minggu awal
setelah
penggusuran
karena khawatir
nasib anak

Kekhawatiran akan
nasib anak

Pikiran yang
mengganggu

Merasa tenang
setelah berpikir
jika orang lain
mampu maka aku
juga mampu
karena meyakini
Tuhan adil.

Keyakinan akan
Tuhan yang adil

Mengatasi
keadaan diri

Lambat laun mulai
menyadari dengan
berpikir bahwa
tanah tersebut
bukan tanah
sendiri.
Berusaha
merelakan
meskipun telah
tinggah puluhan
tahun di rumah
tersebut karena

Menyadari sumber
masalah

Evaluasi
kehidupan

Berusaha merelakan

Mengatasi
keadaan diri
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146
147
148
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151
152
153
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177
178
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182

rencang niku nggih cangkruk
ngoten “wis piye carane pokoke
sehat”.
Apa tindakan yang diambil
untuk mengatasi kesulitan saat
itu?
Terus nggih nopo kulo ngojek
ngoten. Riyin awale sebelum
dibongkar nggih jarang-jarang
ngojek misale namung dalu. Terus
setelah niku dadose nggih ngojek
niku sehari-harine. Tapi nggih niku
masio ngoten nggih panggah
kangelan opo meneh niku sak niki
enten
ojek
online.
Pun
kekurangane pun katah. Kulo
ngojek niku kan nggih pripun
nggih mboten gadah kepandaian
blas. Nggih mboten gadah
pengalaman kerja nggih yo niki
pengalamane teng dalan teng
ojekan. Riyin ngonten niku nggih
akhire ngojek mawon.
Saktenane nggih pengen bakulbakulan opo. Tapi yo opo to mas
hehe modale ki sing gak enek.
Carane penghasilan yo pas-pasan
ngge nyangoni anake sekolah, tuku
beras wis. Niku nggih cukup ra
cukup yo kedaden dicukupne mas.
Umpami arep pinjaman saiki lak
mboten enten sertifikat jaminan
nggih mboten mlampah, mboten
dipercaya. Nopo malih mboten
enten apa-apane. Dadine nggih
pokoke sak mlakune riyin ngulek
utek piyambak mawon.

yang terpenting
adalah tetap sehat.

Memutuskan
menjadi tukang
ojek untuk
memenuhi
kebutuhan seharihari karena tidak
mempunyai
kepandaian dan
pengalaman lain.

Mengambil langkah
yang mudah dan
cepat

Menentukan
solusi

Ingin berdangang
tetapi tidak
memiliki modal
dan tidak ada
jaminan apapun
untuk mengajukan
pinjaman sehingga
memilih untuk
mengalir saja.

Kepasrahan atas
rencana usaha yang
terhalang

Usaha yang
terhalang
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184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Bagaimana
kondisi
selepas
kehidupan
awal
pasca
pembongkaran yang penuh
kesulitan itu?
Yowis sekitar setelah niku nggih
lambat laun nggih mikire anu wis
biasa mas. Terbiasa kehidupan
ngene malihan. Niku kulo mikire
ngene mas, ndelok konco-koncoku
sing mikire kejeron kan ninggal
kabeh. Akeh sing ninggal kan niku
pikirane gak iso..gak iso nyadari
istilahe po piye. Kan yo nggih
tiang-tiang niku kan kirane pun
kebiasa teng lebet nggih mboten
saged usaha teng njobo mungkin
mergo mboten enten modal. Terus
nggih yo mungkin sembrono riyin
entuk saiki sesuke entek, entuk
sesuk mbene entek menawi niku
kan mboten saged..gak iso
nyimpen niku istilahe. Lha kulo
nggih pengene nyadari, kan ya
pengen nunggoni anak-anak,
nunggoni putu-putu.
Apakah sering berbagi cerita
dengan orang lain?
Mboten nate. Nate-nate lek pas
kepanggih teng mriki “piye..”
“alah sing penting awake dewe gak
usah mikir opo-opo penting seger
waras” kan yo ngoten. Alah crito ki
yo sing seneng mawon mas sing
gak seneng gak usah diomongne.
Gak usah awake dewe crito wong
kono dewe yowis ngrasakne.

Setelah itu lambat
Belajar dari
laun mulai terbiasa pengalaman orang
menjalani
lain
kehidupan pasca
penggusuran
karena menyadari
banyak teman yang
meninggal karena
terlalu banyak
beban pikiran.

Mengatasi
keadaan diri

Jarang bercerita
dengan teman
senasib karena
enggan berbagi
kesusahan dengan
orang-orang yang
juga kesusahan.

Mengatasi
keadaan diri

Kesamaan nasib
dengan orang lain

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
133

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

Apakah
pernah
meminta
bantuan kepada orang lain
ketika menghadapi kesusahan
akibat pembongkaran?
Nyuwun bantuan niku nggih Tidak pernah
mboten nate mas, tak telateni usaha meminta bantuan
piyambak kalih ibu niki.
dan memilih
berusaha sendiri
bersama istri.
Kulo nggih seringe crito nggih Sering bercerita
namung kalih ibu “alah pak yowis dan saling
ayo dilakoni sak kuate sing penting menguatkan
awake dewe wis usaha, gak usah dengan istri.
dipikir abot engko lak e kenoponopo malah awak e dewe tambah
susah”. Yowis pokok sak iso-isone
mbuh piye carane. Istilahe niku
nggih sami-sami nguatne ngoten.
Tapi nek kalih tangga tiang mriko,
mboten nate, wong mereka nggih
podo ngrasakne. Paling sambatsambato kalih keluarga sing
mboten teng mriku lah.
Wedi lara barang mas kan yo piye Ingin
lak lara anak-anak e pripun. Niku mendampingi anak
nggih muncule seiring waktu niku dan cucu sehingga
nggih istilahe kalih turu-turu karo takut jika sampai
bu e kadang-kadang omong- jatuh sakit karena
omongan karo bu e “awake dewe beban pikiran yang
gak usah mikir banter-banter, terlalu berat.
pokoke awake dewe diwehi
panjang umur, kesehatan, iso
nunggu anak-putune” ngeten.
Bagaimana mengatasi perasaan
tidak rela dan kekhawatiran
yang masih muncul?

Mengandalkan diri
sendiri

Keyakinan
akan
kemampuan
diri

Dukungan emosional Dukungan
dari keluarga
keluarga

Harapan untuk masa
depan

Adanya
pengharapan
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257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
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270
271
272
273
274
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276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

“Awake dewe nyadari lak e awake
dewe gak melok tuku, gak anu..”
ngoten. “Awake dewe cara
berontak o, alah-alah awake dewe
ki lo dayane opo” ngoten.
Dadose nggih lak enek pikiran sing
abot misale mikir iki mikir kui sing
ketoke marai mumet ngono
langsung tak alihne mas. Yo kui
mau lho mas wedi aku, eman
awake. Jaman saiki lak mikir
nemen-nemen lak yo awake to mas
sing gak tahan. Sing gak kuat kan
awake.
Pokoke mikir mbuh piye carane
amprih iso mangan, iso ngopeni
anake, mugo-mugo jek iso
nyekolahne anake ngoten niku pun
pikiran-pikiran
sing
anu-anu
ngoten ilang.
Lalu?
Sakjane lak pas niku nggih
nelangsa mas tapi ya kui lak sampe
digowo jeru wis jan ra wani tenan
mas “awake dewe pokoke yakin
iso, usahane enek lak yo mesti iso,
saithik-saithik o panggah enek to”
bu e ngoten teng kulo.
Seiring waktu niku nggih saged
sudo ngoten lho mas, niku nggih
mergo usaha nggih mergo sering
crito-crito karo turu-turu ngoten
dadine enteng isonan. Lak
dirasakne berate, nggih berate
mboten lilo sakjane mas, Tapi
nggih
pripun
malih,

Adanya perasaan
mawas diri
terhadap status
tanah yang
dibarengi
ketidakberdayaan.
Mengalihkan
pikiran-pikiran
berat karena untuk
menjaga tubuh
agar tidak sampai
sakit.

Mawas diri untuk
mengatasi
ketidakberdayaan

Mengatasi
keadaan diri

Menghindari pikiran
negatif

Mengatasi
keadaan diri

Memfokuskan
pikiran pada cara
untuk bisa
menghidupi anakanak.

Fokus pada
kehidupan saat ini

Fokus pada
kehidupan
saat ini

Yakin jika
berusaha pasti bisa
memenuhi
kebutuhan.

Keyakinan akan
kemampuan diri

Keyakinan
akan
kemampuan
diri

Mampu untuk
mengurangi beban
pikiran dengan
sering berbagi
cerita bersama istri
meskipun beban
hidup tetap terasa
berat.

Bercerita dengan
istri untuk
mengurangi beban
pikiran

Dukungan
keluarga
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294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

pancene..mboten gadah griyo
mung gawe. Arepe tumbas sing
digawe tumbas nggih mboten
enten. Lak mboten nrimo sakniki
ngontrak, mboten nrimo ngoten lak
yo malah awake dewe, anak-anake
ditinggal gak enek po ra malah
sara. Amprihe awake dewe seger
waras kan saking awake dewe to
saiki, ben iso golek sandang
pangan gae ngingoni anak putune.
Nggih saking awake dewe, kulo
ngoten. Wis saiki ndingkluk ae gak
usah mikir sing duwur-duwur.
Awake dewe ndingkluk ae lah
wong sak ngisore dewe lho jek
enek neh, kulo ngoten. Kalih
rencang-rencang sing podo-podo
dibongkar nggih kulo ngoten
omongi.
Apakah
rindu
dengan
lingkungan lama?
Sakjane lho..sakjane niki pribadi
kulo..sakjane panggah ayem nek
lingkungan ngeten niki. Adem
nggih, maksude ki mboten panas
atine. Teng lokasi ngoten niku
sakjane niku lak dipikir panas, tapi
lek tiang njobo ningali niku tiang
ayem padahal nggih mboten.
Nggih malah ayem teng pikiran
mboten..mboten terlalu kegowo
misale nelangsa ngoten. Teng
mriki carane malah saged nyadari
teng mriki.
Sakjane nek meh ninggal ki
nggih..nggih..teng mriki kan pun

Memilih untuk
melihat ke bawah
bahwa masih
banyak orangorang yang lebih
susah karena
semua bergantung
pada diri sendiri.

Belajar dari
lingkungan

Evaluasi
kehidupan

Lingkungan tempat Lingkungan baru
tinggal baru yang
yang mendukung
lebih tenang
membantu untuk
bisa menyadari
keadaan.

Dukungan
lingkungan

Tidak mendapat
perlakuan yang

Dukungan
lingkungan

Lingkungan baru
yang baik
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331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

akrab sedaya. Tangga-tangga
ngoten niki nggih mboten kok “peh
tiang saking mriku kok...”,
dibedane ngono mboten. Mboten
negatif masio ngerti nek kulo
saking mriku. Sae-sae teng mriki
mas akrab pun nan. Sing penting
niku nggih awake piyambak. Saesae teng mriki nggih biasa dolandolan cangkrukan, crito-criton
nggih biasa.
Bagaimana bapak memandang
kejadian pembongkaran yang
menimpa bapak?
Kulo niki nggih...ngetutne mawon.
Jane nggih nelangsa to pripun
nggone yo cuma kui. Akhire nggih
podo sarane kan yo iso ngko
dicukup-cukupne. Nelangsa pol
sakjane tapi nggih kalah diapaapane kalah karo sing kuasa.
Dadine mandang pembongkaran
niku nggih lak e memang hak e
pemerintah yowis. Pomo aku ngko
gandholi lha wong kancane yo
gelem lha gitu lho. Yowis piye neh
dadine yowis ben e. Lak kono yo
gak salah patrah e sing duwe hak,
lha kene di kek i kesempatan
nyambut gawe, sembrono oleh e
gawe. Sembronone yo digawe sak
penak e, dikira ra eneng opo-opo
ngono to mas.
Yo iku maeng lho mas, wis..wis
ikhlas.. Umpami mboten ikhlas
nggih badhe pripun malih. Nyatane
rencange nggih katah nggih sami-

tidak adil dari
lingkungan yang
baru meskipun
berasal dari
lingkungan
lokalisasi.

Memilih untuk
mengalir dan
memasrahkan
kepada yang maha
kuasa.

Berpasrah pada
kehendak Tuhan

Tuhan
sebagai figur
otoritas

Melihat
pembongkaran
sebagai sesuatu
yang tidak bisa
dilawan karena
tidak punya hak
atas tanah.

Pembongkaran
sebagai situasi yang
di luar kendali

Evaluasi
kehidupan

Menjadi ikhlas
karena tidak ada
yang bisa

Ikhlas sebaga satusatunya jalan

Mengatasi
keadaan diri
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369
370
371
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375
376
377
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379
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385
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392
393
394
395
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397
398
399
400
401
402
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404

sami ngoten. Badhe anu piyambak
nggih malah ra karuan. Pokoke
nggih nyadari niku lho mas.
Kesulitan apa yang dihadapi
untuk
bisa
bangkit
dari
kesulitan hidup?
Nek angel gak e nggih tergantung
tiange. Lak e sing sepuh nopo,
misale tasih saged nyambut gae
nggih..tapi nek pun mboten saged
nyambut gae niku lho nggih sing
angel. Lha wong sing jek bocah
ngoten nggih kadan-kadang nggih
enten sing wis putus asa. Lak e
kulo putus asa terus pripun nasib e
keluarga kulo. Alah lak ngilangne
plas ki yo angel. Tapi lak gak
diunggah didukne nggih niku
eman-eman awake dewe
Sakjane lak diomong cukup ki
nggih mboten, panggah sara.
Buktine niki kontrakan arepe entek
yo bingung golek sing luwih murah
padal kene ki yo wis istilahe
murah. Cuma mboten kulo rasa
mengke nek kulo rasa nemennemen kulo mboten saged nyambut
ndamel, mboten saged ngemong
yoga-yogane.
Lak pikiran i jane yo pancet mas,
tapi yo kui lho jane yo kudu ditutup
pikiran elek ngko lak gak ngono
malah susah awake. Susah awake
lara, gak iso golekne pangan
bocah-bocah,
terus
sekolahe
pripun. Nggih niku sing dadi
panguatan to, mugi-mugi niki

dilakukan selain
ikhlas.

Sulit atau tidaknya
menjalani
kehidupan pasca
penggusuran
tergantung pada
masing-masing
orang.

Subyektivitas
menentukan persepsi

Evaluasi
kehidupan

Tetap merasa
kekurangan karena
tidak bisa
memperpanjang
kontrakan tetapi
tidak terlalu
dipikirkan.

Kekurangan tidak
menjadi beban
pikiran

Mengatasi
keadaan diri

Menutup pikiran
negatif dengan
berdoa semoga
Tuhan masih
memberi rejeki
agar bisa
membiayai anakanak

Berdoa sebagai
penawar pikiran
negatif

Mengatasi
keadaan diri
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406
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413
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Gusti Allah tasih maringi sandang
pangan keluarga kulo, nopo meneh
luwih-luwih
saged
nopo
nyekolahne yoga kulo. Mbuh
pripun carane asal kulo ubet kalih
ibu pokoke niku diparingi seger
waras wis ngono thok kulo.
Bagaimana bapak memandang
kehidupan di masa depan?
Sakniki nggih pikirane nggih
pengen lah kayak kancane piye,
urip piye kan nggih pengen
mawon. Pengene yo ngono kui mas
pengen bakulan, lek iso. Nggih
pengen tumbas-tumbas..sekedik
nopo ombo penting kenek dadi
nggon anak-putune karepe niku
lho. Niki nggih tiang urip lek
kontrak terus nggih opo yo mampu.
Nyelot tuwek lek e mboten gadah
anu lak yo nggih.. Pokoke nggih
yowis mugi-mugi nggih saged
tujuane. Tujuane nggih mugi-mugi
saged nyukupi keluargane kulo.
Tapi lak e nganu sing penting
nganu niku rukun kalih rumah
tangga, sami-sami kados lah maku
kan ngoten to

Berharap mampu
mencapai tujuan
yang diinginkan
yaitu mencukupi
kehidupan
keluarga dan
menjaga
kerukunan rumah
tangga.

Keyakinan akan
masa depan

Optimisme
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VERBATIM INFORMAN 3 (SR)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Verbatim
Bagaimana kondisi kehidupan
sebelum pembongkaran?
Ya kalau sebelum pembongkaran
ya, kehidupan kita ya anu,
lumayan juga tentang ekonomi.
Nggak masalah. Karena anu, apa,
mulai kecil saya kan anu hidup
disini,
jadi
kalau
untuk
ekonominya sudah tercukupi dari
lingkungan. Terus setelah ada
pembongkaran, ekonomi sangat
sulit. Disini kan dulu saya jualan
mas, ya jualan peracangan terus
ya kiosnya ikut dibongkar juga
jadi ya sulit.
Ya sebelum pembongkaran ini ya
sudah tenang mas karena
mengingat saya nempati disini
sudah lebih dari 40 tahun. Kalau
saya mulai tahun 79 mas disini.
Saya kan dulu juga RT mas,
sudah dua belas tahun. Sama
warga ya sangat dekat, bahkan
waktu pemilihan aja anu saya
sudah mengundurkan diri karena
ini yang terakhir. Terus akhirnya
yang mencalonkan itu musuhe
punggung kosong anu mas. Anu
apa ee warga yang satu milih yang
mencalonkan, yang satu nggak
milih itu banyak yang nggak
milih. Kalau saya tu anu apa,
diisolasi mas. Anak-anak yang
masih kecil, maksudnya diisolasi

Deskripsi

Kurangnya peringatan
dari pemerintah
mengenai
penggusuran
menyebabkan
ketidaksiapan dalam
menghadapi situasi
psaca penggusuran

Interpretasi

Ketidaksiapan
dalam
menghadapi
situasi di masa
depan

Tema

Keadaan
sebelum
penggusuran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
140

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

jangan sampai berkecimpung di
dalem, diberi jangka waktu
sampai kapan. Terus peringatanperingatan, kurang sekian tahun,
sekian tahun, itu kan ada
persiapan to mas. Tapi ini sama
sekali nggak ada. Kalau saya anu
nggak punya akses di luar ya
susah mas, maksud saya
pemerintahnya seperti itu.
Bagaimana keadaan ketika
terjadi pembongkaran?
Waktu
pas
tahu
ada
pembongkaran itu saya anu pak
ee ndak sadarkan diri. Semaput,
iya. Saya nggak tahu waktu
dibongkarnya. Tahu-tahu sudah
terakhir anu rumah saya. Justru
rumah saya terakhir, iya.
Bagaimana perasaan saat itu?
Rasane yo anu mas..nelangsa,
kebingungan, panik terus mau
kemana, terus..terus..iya mau
kemana. Kebetulan saya sempat
sakit ada anu sekitar lima belas
hari.
Apa yang bapak pikirkan saat
itu?
Kalau untuk pembongkaran tu ya
saya
nggak
tau
maksud
pemerintah seperti apa ya saya
nggak tau. Katanya RTH tapi ya
gini anu saya ya nggak tau
maksude. Katanya anu ruang
terbuka hijau. nanti apa anu
keuntungannya untuk warga yang
tergusur tapi ya kenyataannya

Pingsan saat tahu
akan terjadi
pembongkaran.

Situasi yang
mengejutkan
dan
menyakitkan

Reaksi
terhadap
penggusuran

Merasa nelangsa,
bingung dan panik
memikirkan
kehidupan nantinya

Kekhawatiran
akan masa
depan

Respons
emosi
terhadap
penggusuran

Tidak memahami
tujuan utama
pemerintah hingga
sampai melakukan
penggusuran dan
merasa alasan yang
diberikan kurang adil

Merasa
mengalami
ketidakadilan

Respons
pikiran
terhadap
penggusuran
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73
74
75
76
77
78
79
80
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100
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103
104
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108

seperti ini. Kalau ngomongne
tanah gedong atau apa itu anu
nggak hanya prostitusi tapi yang
dibongkar hanya prostitusi. Itu
saya ya nggak ngerti alasane apa
anu yang paling utama saya
nggak ngerti.
Mungkin bisa jadi ada anu apa ee
kolektor ee anu investor kan ya
bisa. Padahal pembongkaran niku
kan pengaruhe sangat besar mas
teng kehidupan kulo. Ilang plas
mas sama sekali. Tapi yawis
musuh musuhe pemerintah yo ape
iso opo.
Sebenarnya ya saya kalau anu
bukan tanah saya terus dibongkar
pemerintah nggih anu ya legowo
tapi kok niku mboten enten solusi
kan anu to tugase pemerintah
juga. Juga anu nggih cuepet
ngoten
mboten
anu
apa
manusiawi
mas.
Masalah
kependudukan
aja
samapi
dipersulit mas. Jadi saya tu kan
dah nggak punya tempat tinggal
mas, mau pindah kemana, disini
tu kan lingkungan RT.32. Itu pun
kalau saya mau anu pindah ke RT
32 harus punya SHM i di
lingkungan RT 32. Terus gimana
itu
saya
juga
bingung.
Kependudukan kok ya dipersulit
tu lho. Sebenarnya saya tu sadar
mas kalau itu punya pemerintah,
diminta ya legowo, tapi caranya
mas, caranya nggak manusiawi.

Merasa tidak berdaya
jika harus berhadapan
dengan pemerintah

Tidak berdaya
menghadapi
otoritas

Respons
pikiran
terhadap
penggusuran

Merasa legawa jika
memang harus
digusur karena alasan
kepemilikan tanah
tetapi menginginkan
solusi dan
menyayangkan cara
yang tidak manusiawi

Harapan akan
adanya solusi

Reaksi
terhadap
penggusuran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
142

109
110
111
112
113
114
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124
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130
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135
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138
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140
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144
145

Ya ada pelatihan-pelatihan tapi ya
anu terus nggak ada gunanya.
Dilatih tata boga ya dilatih apa
kalau tempatnya nggak ada apa ya
disuruh..di
trotoar.
Trotoar
musuhe Satpol PP. Solusi seperti
itu lho mas, saya tu juga bingung.
Bagaimana kondisi awal setelah
pembongkaran?
Ya gimana anu tempat tinggal
tujuan nggak punya jelas anu
bingung mas. Yawis anu blank
mas wis anu apa, barang-barang
saya itu saya titipkan di anu apa,
tetangga-tetangga yang sini. Jadi
anu..lima rumah saya titipi.
Waktu itu juga saya anu apa
belum memikirkan tentang apa tu
uang kerohiman terus karo uang
sewa itu saya nggak ngerti.
Waktu awal itu ya saya tidurnya
anu sembarang mas. Sampai
akhirnya sempat anu ikut adik
saya, adik saya dapat kontrakan
lima ribu di jongbiru.

Pelatihan-pelatihan
yang diberikan
pemerintah dianggap
tidak ada gunanya
karena tidak ada
tempat untuk
membuka usaha.

Solusi yang
tidak sesuai
keinginan

Reaksi
terhadap
penggusuran

Bingung karena tidak
punya tempat tinggal
yang dituju hingga
harus menitipkan
barang-barang ke
rumah tetangga.

Kebingungan
menghadapi
situasi sulit

Keadaan
setelah
penggusuran

Awal setelah
penggusuran
menumpang tidur di
rumah adik.

Meminta
bantuan kepada
orang lain

Dukungan
lingkungan

Saya belum mikir mau tinggal
dimana itu anu soalnya ya saya
kira tidak seperti itu. Ya ada
peringatan tapi cuepet sekali. Apa
tu anu ee peringatan satu, dua,
tiga cepat sekali. Anu tahu-tahu
uang kerohiman kan dua ribu lima
ratus, terus apa tu uang sewa lima
ribu. Itu saya buat kontrak mas.
Saya buat kontrak enam ribu.

Belum memikirkan
akan tinggal dimana
karena tidak mengira
sampai terjadi
penggusuran

Penggusuran
sebagai situasi
yang di luar
perkiraan

Keadaan
setelah
penggusuran
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Ya otomatis masih bingung mas.
Nggak jelas anu yawis bingung.
Tempat tinggal kan saya anu
sempat ngontrak karena ada uang
dari pemerintah. Itu satu minggu
ya anu masih ada yang dimakan
mas, tapi setelah satu bulan ya
udah... itu saya jual-jual gitu mas
seperti alat-alat dan hp, tv.
Dampak apa saja yang
dirasakan?
Pekerjaan utamane saya dagang
itu juga otomatis mas ilang plas.
Saya pengalaman kerja ya ndak
punya sama sekali jadi ya sampai
sekarang susah pekerjaan to mas.
Terus hidup saya susah mas,
makan aja susah. Terus tambahi
beban lagi anak saya tu dua.
Ya otomatis ya pertama tetanggatetangga yang dulunya bareng
banyak yang hilang.

Menjual barangbarang yang dimiliki
untuk bertahan hidup
karena kebingungan.

Mengambil
solusi instan
untuk bertahan
hidup

Menentukan
solusi

Kehilangan pekerjaan Kehilangan
utama dan tidak
pekerjaan
punya pengalaman
membuat susah
kerja membuat hidup
menjadi susah dengan
beban dua orang anak.

Keadaan
setelah
penggusuran

Kehilangan tetanggatetangga yang
dulunya tinggal
berdampingan
Terus yang kedua selain ekonomi Sedih karena tidak
ya masalah tempat tinggal mas. memiliki tempat
Nggak punya tempat tinggal tu ya tinggal
wis sedih mas.
Itu sudah saya prediksi satu Memprediksi bahwa
tahun, lebih sulit lagi. Karena ee satu tahun lagi
setelah satu tahun abis to nggak kehidupan akan lebih
mungkin saya mampu untuk sulit
menyewa lagi.
Apa perasaan bapak dalam
menghadapi hal-hal tersebut?
Nggak bisa ayem mas saya Tidak bisa tenang jika
merasakan nanti satu tahun memikirkan

Kehilangan
lingkungan
bertetangga

Keadan
setelah
penggusuran

Kehilangan
tempat tinggal
permanen

Keadaan
setelah
penggusuran

Kekhawatiran
akan masa
depan

Pikiran yang
mengganggu

Gelisah
memikirkan
masa depan

Pikiran yang
mengganggu
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setelah pembongkaran akan lebih
sulit lagi.
Tindakan apa yang diambil
untuk mengatasinya?
Sebulan itu ya masih saya jualjual apa saja yang bisa dijual.
Mikir anak-anak masih kecil mas
kehidupan anak saya bagaimana,
saya nggak punya pekerjaan.
Saya kan anu baru apa tu rabi
tahun 2006, jadi belum punya
rumah masih anu babat istilahnya.
Baru mbenahi rumah sini, baru
saja saya benahi lha kok malah
pun diusir. Sebulan dua bulan
niku ya masih sama saja rasanya
mas, bingung anu memikirkan
nantinya..
Terus kalau ya ada kebingungan
tu mau usaha. Mau usaha opo
mas, ya wis...

kehidupan di masa
depan

Bingung memikirkan
kehidupan ke depan
anak-anak yang masih
kecil

Khawatir
Pikiran yang
kehidupan
mengganggu
keluarga di masa
depan

Bingung dengan
langkah yang harus
diambil

Bingung
menentukan
langkah

Situasi yang
dilematis

Saya bertahan juga kadang Bertahan hidup
Menerima
dikasih teman, tetangga, ya yang dengan mengandalkan bantuan dari
memperhatikan masih banyak bantuan dari teman
orang lain
mas.
dan tetangga

Dukungan
lingkungan

Tapi terus saya ya anu mikire
rasio aja, kalau saya apa tu bek
kolap tenan apa stress, terus anakanak saya itu gimana. Saya
otomatis itu bertahan ya karena
itu.
Saya anu jualan lontong mas.
Saya jualan lontong di jembatan
itu selama ya kira-kira empat

Bertahan untuk tidak
sampai jatuh sakit
karena masih ada
anak-anak yang harus
diurus

Kehadiran anak
yang
menguatkan

Mengatasi
keadaan diri

Memilih berjualan
lontong karena
desakan kebutuhan

Keterbatasan
sumber daya
sebagai

Kegagalan
usaha
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bulan. Suepii, anu nggak cukup
untuk ngingoni anak aja. Itu saya
jualan kira-kira ya satu bulan
setelah pembongkaran. Suepi,
anu kelihatannya kan ruame to
mas jembatane, anu di baratnya
lampu bangjo. Anu kelihatannya
ruame ternyata anu jalan bebas.
Ya tau anu ada orang beli jam dua
belas mas ke atas, itu pun jarang.
Truk-truk lewat aja.Saya jualan
itu apa lontong ya karena apa anu
bisanya itu to mas. Mau gimana
lagi. Mendesak ya apa bisanya
anu saya dulu saya lakukan,
kerjakan. Ke depan saya ya
pengennya jualan lagi. Jualan apa
gitu mas. Mau saya itu jualan ya
cari modal dulu mas.
Ini aja anu mengorbankan istri
saya. Istri saya anu juga kerja teng
luar kota karena kebutuhan
ekonomi yang dimakan nggak
ada terus gimana mas. Terus
daripada
anak-anak
nggak
sekolah, nggak makan, terus
akhirnya mengorbankan itu.
Kadang ya sedih mas anu
nelangsa kok sampai seperti itu.
Tapi ini kan ya untuk anak-anak
yawis saya anu gitu aja. Ya wis
saya hanya bisa kadang ya
masakne anak-anak gitu-gitu.
Saya pengen bantu ya itu ingin
jualan tapi ya satune gara-gara
modal ngoten. Saat ini ya belum
ada modal anu, maksud saya ya

dan tidak ada lagi
yang bisa di kerjakan

penyebab
kegagalan dalam
berusaha

Merasa nelangsa
karena harus
mengorbankan istri
untuk bekerja di luar
kota

Kesedihan
berpisah dengan
istri

Menentukan
solusi

Ingin membantu
dengan berdagang
tetapi tidak ada modal

Hambatan
dalam berusaha

Situasi yang
dilematis
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jual-jual apa gorengan atau apa tu
kalau ada modal. Yang penting tu
ya buat anu anak-anak bisa
sekolahnya nggak putus.
Bagaimana bapak memandang
masa depan?
Saya dah ndak bisa mikir anu
gimana ke depan anu buat makan
aja nggak cukup saya ya anu jual
barang yang masih ada untuk
sehari-hari kan ya pengeluaran to
mas. TV aja anu saya gadaikan
seribu sampai sekarang belum
bisa ambil. Sekarang ya sudah
habis, anu sehari-hari dari istri
saya.
Sampai anu mempertahankan jual
diri mas wis anu wis risiko wis
cara harga diri wis nggak anu.
Sing penting anak saya. Saya
harus berpisah ini ya serasa anu
mas apa nelangsa ya sedih wong
istri saya itu kan juga ini anu
karena keadaan mas kalau enggak
ya anak-anak saya makan apa. Itu
aja anu apa masih kadang nggak
cukup buat makan, sekolah gitugitu. Ya nelangsa mas dimakan
esuk juga masih bingung. Yang
dipikir saya ya bagaimana nanti
anak-anak masih bisa sekolah
waktu itu ya anu itu mas.
Ya nate pernah saya nggak bisa
tidur seperti ee apa anu gelisah
gitu. Pikiran ni sudah kacau.
Sampai saat ini juga masih sering,
otomatis mas.

Tidak bisa
memikirkan nasib ke
depan karena untuk
makan saja tidak
cukup

Kekosongan
pikiran akibat
kesulitan hidup

Keadaan
setelah
penggusuran

Merelakan istri untuk
menjual diri karena
demi anak-anak agar
bisa makan dan
sekolah

Mengizinkan
istri bekerja
dengan cara
instan

Situasi yang
dilematis

Pernah merasa pikiran
kacau hingga tidak
bisa tidur

Muncul pikiran
yang kalut

Pikiran yang
mengganggu
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Saya ya bingung mas seperti anu
stress tapi anu obate saya ya anakanak saya nanti bagaimana. Ada
tanggung jawab anu kan mosok
saya mau menyerah sementara itu
apa anak-anak saya masih pada
belum menginjak anu ee
kehidupan apa itu maksude dunia
di ee diluaran itu kan masih jauh
to mas kan itu anu jadi apa
tanggung jawab saya sama istri
Bagaimana
cara
bapak
mengatasi kegelisahan yang
muncul?
Sekarang ya anu saya hilangkan
dengan berpikir seperti anu
yasudah jalannya apa ee begini ya
meskipun kondisi ee kehidupan
saya seperti ini yang penting itu
apa anu melihat bagaimana nanti
di ke depan esuknya. Ke depan
apa ya anu mas wis ndak tau apa
yang diharapkan. Sakjane ya
kepengen hidup layak, ada
kepastian yang dimakan esuk.
Seperti anu saya tadi apa pengen
jualan gorengan itu kan termasuk
itu mas.
Dengan banyaknya kesulitan
yang muncul, apakah bapak
pernah
meminta
bantuan
kepada
keluarga
atau
tetangga?
Anu saudara saya cuma satu, dulu
juga
disini.
Sama
mas
kehidupannya. Ya belum pernah
mas karena kan percuma to mas.

Adanya tanggung
jawab untuk
membesarkan anakanak membuat tidak
stress

Tangung jawab
kepada anak
sebagai penguat

Mengatasi
keadaan diri

Menghilangkan
Penerimaan diri
pikiran negatif dengan dan harapan
menerima kondisi
masa depan
kehidupan dan
melihat ke depan

Mengatasi
keadaan diri
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Paling sama tangga sini-sini tapi
ya jarang ndak anu buanyak gitu.
Kalau nyuwun bantuan tu saya
kira tetangga-tetangga kan sama
to mas. Cuma kadang dibelikan
roko anu sama tetangga-tetangga
tapi kulo mboten matur.
Lalu
bagaimana
kondisi
lingkungan bertetangga setelah
ada pembongkaran?
Kalau
dibanding
sebelum
bongkar ya masih raket tapi ndak
seperti sebelum dibongkar. Itu
tetangga banyak yang anu
buingung cari kembang anu untuk
mencukupi kehidupan seharihari. Nggih sami niku bu santi
anaknya buanyak masih belum
punya
rumah.
Ya
masih
beruntung
itu
masih
ada
penghasilan buat sewa rumah.
Dari banyaknya kesulitan yang
dihadapi, apa yang membuat
bapak bisa bertahan hingga
sekarang?
Ya sekarang saya hanya percaya
saja ke depan bisa hidup layak. Itu
harus mas. Harus tetap anu apa
optimis, tentang anu kehidupan
nanti seperti apa yowis nggak
ngerti. Caranya seperti apa ya
nggak, nggak tau.
Yang penting saya melihat ke
depan anu berusaha saja itu kan
juga anu biar saya tidak terpikiran
yang istilahe anu jelek terus
jadinya juga tenang anu tidak ee

Menerima bantuan
dari tetangga

Menerima
bantuan dari
lingkungan

Dukungan
lingkungan

Tetangga yang masih
bingung dalam
menghadapi kesulitan

Merasakan
kesamaan nasib
dengan orang
lain

Mengatasi
keadaan diri

Saat ini hanya percaya Harapan akan
bahwa nantinya akan
masa depan
bisa hidup layak
meskipun masih tidak
tahu akan seperti apa

Kepercayaan
akan nasib di
masa depan

Kehadiran anak-anak
membuat lebih tenang
dan semangat dalam
berusaha

Mengatasi
keadaan diri

Kehadiran anak
sebagai penguat
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apa stress atau gimana. Sama
adanya anak-anak itu mas, anu
bisa istilahe menjadi saya ter apa
semangat gitu tapi ya belum tau
seperti apa nantinya.
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