
Daerah perkotaan sebagai prototipe masyarakat 

industri atau masyarakat modern ditandai oleh karakter 

masyarakat yang mengutamakan kepentingan sendiri 

(individualis), perilaku lebih didasarkan pada pertimbangan 

akal dan argumen (rasional), aktivitas diwarnai dengan 

dimensi formalitas dan dibangun atas faktor orientasi atau 

tujuan, hubungan anatar manusia tidak bersifat mesra 

melainkan impersonal dan kehidupan lebih diwarnai oleh 

kelompok-kelompok atau asosiasi tertentu seperti kelompok 

profesi, kelompok kedaerahan atau etnis, dan sebagainya. 

Dalam kaitan itulah kemudian, masyarakat perkotaan dengan 

segala karakteristik dan wataknya digolongkan dalam bentuk 

masyarakat Patembayan yang oleh Ferdinand Tonnies 

dinamakan Gesellschaft.
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KATA PENGANTAR 

 

Pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk sosial 

yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu 

manusia sangat tergantung pada manusia lainnya untuk 

mempermudah kelangsungan hidupnya. Manusia tidak bisa 

hidup dengan sendirinya tanpa ada orang lain. Dengan adanya 

manusia yang saling berkaitan akan menimbulkan yang 

namanya proses sosial, yang mana proses sosial ini terjadi 

antara manusia satu dengan manusia lainnya yang disebut 

dengan interaksi sosial. Interaksi sosial bisa diartikan sebagai 

hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.  

Dalam masyarakat urban di perkotaan, interaksi yang 

berlangsung dalam masyarakat sangat dinamis. Hal ini terjadi 

karena realitas sosial dan budaya di perkotaan sangat variatif. 

Tuntutan hidup yang sangat tinggi di perkotaan menyebabkan 

kehidupan menjadi terpacu, masyarakat bergerak dengan cepat.  

Merujuk pada kajian teoretik masyarakat perkotaan, ciri 

khas utamanya sebagai masyarakat gesellschaft terlihat cukup 

nyata namun tidak menghilangkan ciri khas lainnya yang masih 

menampilkan diri sebagai masyarakat gemeinschaft. Termasuk 

ciri khas solidaritas organik  dan solidaritas mekanik yang 

terlihat dalam proses interaksi sosialnya. 

Masyarakat Kota Makassar juga secara umum dan warga 

Perumahan BTP Tamalanrea khususnya juga tidak lepas dari 

warna transisi masyarakat tersebut. Hal tersebut dimungkinkan 

karena Perumahan BTP Tamalanrea didominasi oleh para 

penghuni yang berasal dari daerah. Hampir tidak ada penduduk 

asli yang masih bertahan di perumahan tersebut.  
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Dalam proses interaksi yang berlangsung di perumahan 

tersebut sebagaimana diuraikan dalam buku ini, terlihat dengan 

jelas warna transisi interaksinya. Pada proses tertentu dalam 

interaksi antara tetangga misalnya, solidaritas organik sangat 

dominan dan pada proses tertentu lainnya berlangsungsung 

solidaritas mekanik, dan pada bagian lainnya kedua solidaritas 

tersebut berlangsung bersamaan. 

Pada proses interaksi Disosiatif, terutama pertentangan 

dan konflik justru tidak terlalu menonjol sebagaimana persepsi 

banya k orang bahwa di kota banyak terjadi pertentangan. 

Masyarakat justru memilih menghindari hal-hal yang berpotensi 

merusak harmonisasi sosial di kalangan mereka. Bahkan sikap 

mengalah dan saling memahami antar tetangga menjadi 

menonjol.  

Buku ini menarik untuk dikaji terkait pengembangan 

wawasan sosiologi perkotaan atau masyarakat urban, terkait 

proses sosial dan harmonisasi sosial yang berlangsung dalam 

sebuah entitas sosial, terkait dinamika kehidupan sosial di 

perkotaan. 

Selamat kepada Ibu Dr. Nurlina Subair, M.Si, yang telah 

melahirkan karya sosial yang berguna bagi khalayak, semoga 

menjadi berkah, Amin… 

 

Tertanda, 

 

Prof. Dr. Darman Manda, M.Hum. 
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Memahami Realitas Urban 

Perkotaan 

 

 

Buku ini memusatkan perhatian pada karakteristik 

interaksi sosial di kota. Banyak sekali asums-asumsi mengenai 

pandangan urban dimana asumsi-asumsi itu mendasari 

pertimbangan-perimbangan mengenai nilai-nilai positif dan 

negatif perkotaan. 

Tahap penyelidikan kehidupan perkotaaan kontemporer 

ditunjukkan oleh esei klasik Louis Wirth tahun 1978, “Urbanisme 

sebagai Pandangan Hidup”. Dia mencatat beberapa nilai positif 

kota, tetapi lebih menekankan pada apa yang dia lihat sebagai 

aspek dehumanisasi. Wirth (1978) merangkum argumentasinya 

“Untuk tujuan-tujuan sosiologis, kota merupakan sebuah 
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pemukiman individu yang heterogen, permanen, padat, dan 

relatif luas. Banyak sekali laporan tentang keragaman individu, 

renggangnya hubungan personal, segmentasi hubungan 

manusia yang secara umum mempunyai ciri-ciri yang kurang 

jelas, dibuat-dibuat, sesaat, dan lain-lain. Kepadatan tersebut 

melibatkan diversifikasi dan spesialisasi, spontanitas kontak 

fisik yang dekat dan jarak hubungan sosial, kontras yang 

menyolok, pola segregasi yang kompleks, kontrol sosial formal 

yang kuat, dan menguatnya friksi antar fenomena. 

Heterogenitas cenderung merusak struktur-struktur sosial yang 

kaku dan menciptakan mobilitas, ketidakstabilan, situasi tidak 

aman yang terus meningkat dan afiliasi individu-individu 

dengan berbagai kelompok sosial yang plural dengan tingkat 

keanggotaan yang berubah-ubah. Hubungan material cenderung 

menggantikan hubungan personal, dan lembaga-lembaga yang 

ada cenderung memenuhi kebutuhan massa daripada 

kebutuhan individu. Oleh karena itulah, individu bisa efektif 

manakala ia bertindak melaui kelompok yang terorganisir. 

Secara umum sebab-sebab urbanisasi dapat dijelaskan 

dengan Teori Push-Pull (Lee, 1980; Hugo, 1979) yaitu daya tarik 

(pull) kota dan daya dorong (push) desa. 

Beberapa daya tarik kota (pull) dapat diidentifikasi, 

seperti fasilitas pendidikan yang lebih baik dan bermutu, 

lapangan pekerjaan yang lebih luas, keamanan yang lebih 
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terjamin, sarana hiburan dan rekreasi yang banyak dan beragam 

dan lain-lain. Sementara faktor pendorong (push) di desa di 

antaranya adalah karena adanya kemiskinan, kurangnya 

lapangan kerja, fasilitas pendidikan yang terbatas, sarana 

hiburan dan rekreasi yang kurang, keamanan yang sering kali 

kurang terjamin dan berbagai sebab lainnya. kedua faktor 

tersebut secara sendiri-sendiri akan terintergrasi dan 

menyebabkan banyak penduduk desa berpindah ke kota, 

termasuk ke Kota Makassar yang dianggap paling menjanjikan 

untuk memperbaiki nasib. 

Menurut Todaro (1996), faktor yang paling banyak 

disoroti sebagai penyebab migran desa-kota adalah kemiskinan 

di desa, yang mendorong mereka untuk berimigrasi ke kota 

dengan harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. 

Dalam pespektif teoritis ada dua aspek pokok dampak 

urbanisasi yaitu Over Urbanization yaitu makin meningkatnya 

daya tarik kota besar yang mengakibatkan dysfunctional 

condition (ketimpangan antar daerah semakin besarnya beban 

pemerintah kota), Urban Primacy adanya dominasi kota-kota 

besar terhadap kota-kota kecil sehingga menimbulkan 

ketidakseimbangan dalam bidang ekonomi, sumber daya, 

saran/prasarana dan kekuasaan. 

Kemudian B. Simandjuntak (1981) mengemukakan akibat 

yang ditimbulkan oleh urbanisasi terutama yang berpokok pada 
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bahayanya seperti berkurangnya tenaga kerja produktif di desa, 

terjadinya gelandangan, terpusatnya penduduk dalam daerah-

daerah yang padat, perumahan dan sebagainya. Konsekuensi 

logis dari semua itu adalah upaya pembangunan berbagai 

sarana fisik guna memenuhi kebutuhan warganya dalam rangka 

mencapai kualitas kehidupan yang layak. 

Salah satu program pemerintah dalam mengatasi 

masalah tersebut adalah pembangunan pemukiman dan 

perumahan. Adapun maksud dan tujuan pembangunan 

pemukiman dan perumahan itu adalah : 

a. Memperbaiki keadaan perumahan dan lingkungan dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 

b. Mengembangkan dan meningkatkan sarana, prasarana 

dan fasilitas lingkungan, dalam hal ini adalah lingkungan 

perkotaan. 

c. Meningkatkan dan memanfaatkan kembali fungsi-fungsi 

perkotaan dengan lebih mengutamakan tata guna tanah 

(Arismunandar, 1996) 

Dewasa ini pemukiman kota menjadi lebih kompleks 

bukan saja didasarkan atas etnis, pekerjaan dan status sosial 

ekonomi tetapi juga didasarkan atas besar kecilnya akses 

ekonomi bagi masyarakat perkotaan. Dengan pemukiman baru 

ini maka warga yang mendiami pemikiman baru ini akan terjadi 

interaksi hubungan sosial individu dengan individu kelompok 
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dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Di pemukiman 

baru inilah tentu saja penghuninya adalah warga baru yang 

berasal dari luar pemukiman. Tentu saja antara satu penghuni 

dengan penghuni lainnya banyak yang tidak saling mengenal, 

kecuali mereka yang berasal dari satu lingkungan tempat asal 

atau lingkungan kerja. Di lingkungan baru inilah mereka 

melakukan hubungan  sosial dengan warga baru lainnya dari 

awal, dan dengan cepat warga pemukiman baru akan 

berinteraksi sosial dengan warga lain baik komunikasi, 

partisipasi di antara mereka, dan bias jadi juga kompetisi dan 

menjurus pada konflik. Permasalahan sosial di atas sangat 

menarik bila ditinjau dari segi sosiologis. 

Sosiologi adalah ilmu yang memperlajari masyarakat 

dalam berbagai dimensinya. Oleh Pitirim A.Sorokim (Soekanto, 

1990:20) memberikan batsan sosiologi sebagai ilmu yang 

mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka 

macam gejala sosial dan gejala non sosial dan ciri-ciri umum 

semua gejala sosial. Sementara Selo Soemadjan dan Soelaiman 

Soemardi (1974) mendefinisikan sosiologi yang mempelajari 

struktur sosial, dan proses-proses social termasuk perubahan-

perubahan sosial. Bahkan secara kongkrit, Roucek dan Warren 

(1962:30) memberikan spesifikasi batsan sosiologi hanya 

sebagai hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. 
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Dari batasan yang telah dikemukakan oleh kedua pakar 

terakhir di atas maka cukup bukti bagi penulis untuk 

memberikan alasan bahwa hubungan sosial (khususnya 

ketetanggaan) merupakan permasalahan atau topic kajian yang 

relevan dengan sosiologi, khususnya mengenai interaksi sosial 

(hubungan sosial). Hal tersebut juga didukung oleh pendapat 

Soedjono Soekanto (1990:25) dalam bukunya pengantar sosiologi 

mengatakan bahwa objek sosiologi adalah masyarakat yang 

dilihat dari sisi hubungan antar manusia dan masyarakat. Dari 

penjelasan ini tampak jelas bahwa hubungan tertetangga  

(neighbourhood) sebagai salah satu bentuk hubungan di 

masyarakat. 

Interaksi melibatkan individu dengan kelompok, dan 

kelompok dengan kelompok yang pada gilirannya akan 

menimbulkan berbagai perubahan pada masyarakat didalam 

berbagai segi kehidupan. Salah satu bentuk kelompok dalam 

masyarakat adalah keluarga atau rumah tangga, disamping itu 

ada pula kelompok-kelompok sosial yang lain, keluarga atau 

rumah tangga inti dari masyarakat. Di sinilah pentingnya 

hubungan sosial antar tetangga baik sebagai realitas sosial 

maupun sebagai objek kajian sosial.  

Makassar sebagai salah satu kota besar dari beberapa 

kota di Indonesia, merupakan gerbang kawasan timur 

Indonesia. Maka tidaklah mengherankan bila Makassar 
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merupakan kota yang padat penduduknya disbanding kota lain 

di kawasan timur Indonesia. 

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan arus 

urbanisasi tersebut membawa munculnya berbagai macam 

problem sosial mulai dari masalah pemenuhan kebutuhan akan 

pangan, sandang dan masalah pemukiman, perumahan, 

masalah hubungan sosial serta masalah-masalah sosial lainnya. 

Kompleksitas masalah seperti itulah yang telah menarik 

perhatian banyak orang untuk mengadakan penelitian tentang 

masalah-masalah perkotaan. 

Salah satu perumahan (settlement) yang mengalami 

perkembangan pesat hingga saat ini adalah Perumahan Bumi 

Tamalanrea Permai. Perumahan ini juga merupakan settlement 

terluas di kota Makassar. Pemukiman Perumahan Bumi 

Tamalanrea Permai ini merupakan kompleks yang dibangun 

oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan pengembang 

swasta sebagai pemukiman yang terpadu di daerah pinggiran 

kota. Pemukiman ini dihuni oleh penduduk yang sangat 

heterogen baik status sosial, ekonomi, etnis, maupun agama. 

Karena heterogenitas tersebutlah sensitifitas sosial pernah 

muncul dalam bentuk konflik sosial berupa pertikaian antar 

etnis, konfilk antar blok, dan konflik antar agama. Selain itu, 

pemukiman ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik 

antara lain perbankan, toserba dan pasar. Dari latar belakang 
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yang sangat heterogen inilah diduga mereka akan sangat sulit 

menjalani hubungan sosial secara cepat dan erat ditambah lagi, 

jika mereka menghabiskan waktu di luar rumah karena 

perkerjaan. Kondisi demikian tentu saja terjadi di Perumahan 

Bumi Tamalanrea Permai Kecamatan Tamalanrea sebagai 

penghuni pemukiman.[] 
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Interaksi Dan Proses Sosial Di 

Perkotaan 

 

Masyarakat merupakan objek dari sosiologi terutama 

dilihat dari hubungan antar manusia serta proses timbal balik 

dari hubungan tersebut. Proses hubungan timbal balik antara 

individu dengan individu serta kelompok dengan kelompok itu 

melalui suatu proses interaksi sosial. Kimball young dalam 

Soerjono Soekanto (1990: 66) mengatakan bahwa interaksi sosial 

adalah kunci dari semua kehidupan sosial oleh karena tanpa 

interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. 

Interaksi sosial yang terjadi di perkotaan dapat di tinjau 

dari teori-teori hubungan sosial. Dalam hal ini teori yang 

dikemukakan oleh Sir Henri Summer Maine dan Ferdinand 

Tönnies mengenai kelompok sosial sangat relevan. 

Maine dalam bukunya Ancient Law (1870) dan Village-

Communities in the East and West (1889) mengkaji masyarakat 

dan perubahannya dari sudut perubahan agen institusional. 
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Sedang Tonnies dalam bukunya Gemeinschaft und Gesellchaft 

(1940) memfokuskan kajiannya pada analisis psikologi dalam 

aspek motivasi individu sebagai “manusia yang memiliki 

keinginan“. Secara spesifik, David Allen Karp dalam mengkaji 

karya Tönnies (1944) mengemukakan bahwa ada dua hubungan 

dalam masyarakat menurut Tonnies yaitu Gemeinschaft 

(paguyuban) dan Gesellschaft (petembayan). Gemeinschaft 

merupakan jenis atau bentuk kehidupan tradisional masyarakat 

yang ada dalam suatu organisasi feodal dimana anggota-

aonggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni serta kekal, 

sementara gesellschaft adalah ikatan lahir yang sifat pokok 

untuk jangka waktu yang pendek dimana solidaritas sosial 

menjadi penting yang didasarkan pada hubungan kekerabatan 

dan identitas umum anggotanya. 

Selanjutnya Tonnies menjelaskan dua tipe kemauan 

dasar manusia yaitu Wessenwille dan Kurwille. Tipe pertama 

yaitu Wessenwille didasarkan perasaan tradisi atau keyakinan 

orang lain, sedangkan tipe kedua (Kurwille) didasarkan 

kemauan rasional untuk mencapai tujuan. Kedua tipe ini 

mempengaruhi bentuk dan ciri interaksi atau hubungan orang 

dalam suatu kelompok sosial dalam masyarakat. Tipe pertama 

menjadi dasar hubungan orang dalam suatu kelompok 

masyarakat Gemeinschaft sedang tipe kedua pada kelompok 

Gesellschaft. Ciri hubungan sosial pada kelompok masyarakat 
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Gemeinschaft didasarkan atas kekerabatan (hubungan darah) 

ketetanggaan (suatu wilayah) dan persahabatan (perasaan) 

sedang bentuk-bentuk hubungan sosial pada masyarakat 

gesellschaft didasarkan atas kontak, persetujuan atau undang-

undang, jalinan yang rasional, individualistis dan kepentingan 

(lihat Komaruddin, 1999:23) berdasarkan ciri-ciri tersebut maka 

jelaslah hubungan sosial pada kelompok masyarakat 

Gemeinschaft (paguyuban) pada umumnya merupakan ciri 

masyarakat pedesaan sedang bentuk hubungan sosial pada 

kelompok masyarakat Gesellschaft itu terdapat pada ciri 

masyarakat perkotaan. 

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam konsep Talcott 

Parson (Dalam Alvin Y. So, 1994) mengenai perbedaan antara 

masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Parson 

mengaitkan perbedaan kedua tipe masyarakat tersebut dengan 

sesuatu yang dinamakan hubungan “kecintaan dan kenetralan” 

(effective dan effective-neutral). Masyarakat tradisional 

cenderung memiliki hubungan “kecintaan”, yakni hubungan 

yang mempribadi dan emosinal. Masyarakat modern cenderung 

memiliki hubungan “kenetralan”, yakni hubungan kerja yang 

tidak langsung, tidak mempribadi dan berjarak. Parson juga 

merumuskan hubungan “kekhususan dan universal” 

(particularistic dan universal). Masyarakat tradisional 

cenderung untuk hubungan dengan anggota masyarakat dari 
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satu kelompk tertentu, sehingga ada rasa untuk memikul beban 

tanggng jawab bersama, sementara anggota masyarakat modern 

berhubungan satu sama lain dengan batas norma-norma 

universal, lebih tidak terikat dengan tanggung jawab kelompok 

dan kekhususan. Masyarakat tradisional biasanya terikat pada 

kewajiban-kewajiban kekeluargaan, komunitas dan kesukuan 

(orientasi kolektif), sementara masyarakat modern lebih 

bersifat individualistik (orientasi diri sendiri / self orientation). 

Parson juga menyatakan, bahwa masyarakat tradisional 

memandang penting status warisan dan bawaan (ascription), 

sebaliknya masyarakat modern yang tumbuh dalam pasar 

persaingan yang ketat jauh lebih banyak memperhatikan 

prestasi (achievement). Selanjutnya, Parson menyatakan bahwa 

masyarakat tradisional belum merumuskan fungsi-fungsi 

kelembagaan secara jelas (functionally diffused) dan karenanya 

akan terjadi pelaksanaan tugas yang tidak efisien, sebaliknya 

masyarakat modern telah merumuskan secara jelastugas 

masing-masing kelembagaan (functionally specific).  

Dilihat dari uraian-uraian di atas sangat jelas bahwa 

hubungan sosial pada masyarakat perkotaan yaitu pada 

masyarakat Gesellchaft mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Hubungan yang terjalin bersifat formal karena berdasarkan 

perjanjian-perjanjian atau kontrak. 

2. Hubungan berdasarkan kepentingan atau tujuan. 
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3. Hubungan yang bersifat rasional. 

4. Hubungan yang tidak intim atau impersional. 

Hubungan sosial pada masyarakat desa dan masyarakat 

perkotaan sangat jelas berbeda, di desa sifat gotong royong di 

kota hampir tidak terikat lagi sehingga tetangga atau keluarga 

tidak lagi saling mengenal secara mendalam tetapi 

memperlihatkan karakter eksidentil, terutama pada mereka 

yang hidup di perumahan-perumahan mewah dengan rumah-

rumah yang bertingkat serta pagar-pagar yang tinggi. Kemudian 

pada masyarakat kota pada pergaulan hidup, kepentingan 

individu lebih penting daripada kepentingan masyarakat banyak 

(bersifat individualistik). Tingkah laku masyarakat kota kreatif, 

radikal, dan dinamis menerima perubahan-perubahan dan 

kebiasaan-kebiasaan baru setiap tindakan pada masyarakat 

kota umumnya selalu didasarkan oleh rasio yang sehat tidak 

terikat oleh adat kebiasaan. 

Dalam bagian lain George Simmel mengemukakan 

mengenai hubungan sosial di kota bahwa dasar awal dari 

pembentukan masyarakat selain keluarga adalah kedekatan 

geografis atau ketetanggan. Namun semakin kompleks dan 

heterogenitasnya dan terspesialisasinya pembegian kerja maka 

dasar pembentukan kelompok semakin abstrak dan rasional. 

Akibatnya individu mempunyai kesempatan yang besar untuk 

masuk kedalam berbagai kelompok akan tetapi keikut sertaan 
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mereka terbatas pada fungsi atau peran sosial mereka dalam 

kelompok-kelompok mereka. 

Pada masyarakat kota individualistis dan impersonalistis 

dalam hubungan pribadi-pribadi menimbulkan dimana individu 

dalam hubungan satu dengan lainnya lebih menuntut tujuan dan 

kepentingan tertentu saja. Semakin banyak individu yang 

berinteraksi akan merubah sifat sosial dalam masyarakat 

modern. Orang kota membentuk suatu mekanisme untuk 

melindungi diri mereka dari berbagai stimulus yang datang dari 

luar, sehingga mengakibatkan mereka menjadi rasional dan 

individual. 

Emile Durkheim dalam bukunya The Division of Labor In 

Society (1964) membagikan hubungan sosial pada masyarakat 

desa dan masyarakat kota dengan istilah Solidaritas Mekanik 

dan solidaritas Organik. Solidaritas mekanik merupakan 

karakteristk masyarakat tradisional (desa) dengan ciri-ciri yaitu 

sistem pembagian kerja yang rendah, hukum yang represif dan 

umum, sehingga masyarakat seperti ini akan memiliki tingkat 

integritas sosial yang tinggi. Sebaliknya solidaritas organik 

merupakan karakteristik masyarakat kota yang telah maju 

dengan sistem pembagian kerja yang komplek dan 

meningkatnya hubungan antar individu yang bersifat 

kontekstual. Pada masyarakat ini tingkat integritas rendah. 
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Konsep lain mengenai hubungan sosial dalam 

masyarakat dapat dilihat dari kelompok primer dan kelompok 

sekunder kelompok primer dari Charles Harton Cooley (Sunarto 

Kamanto 1993:91) mengenai hubungan timbal balik dan 

hubungan tidak terpisah antar individu dengan masyarakat 

kelompok primer yang dimaksud adalah keluarga kelompok 

sepermainan, rukun tetangga, teman bermain, rukun warga, 

serta komunitas orang dewasa. 

Kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok yang 

terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu 

berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifat tidak 

langgeng. Hubungan kelompok primer yang merupakan ciri 

masyarakat sederhana yang dalam hubungannya bersifat 

pribadi dan sifatnya tidak langgeng. Hubungan kelompok primer 

yang merupakan ciri masyarakat sederhana yang dalam 

hubungannya bersifat pribadi, bersifat suka rela dan saling 

mengenal. Horton Cooley dalam uraian tentang kelompok 

primer ini sangat sinis melihat perkembangan di masyarakat 

modern yang makin lama banyak dipengaruhi oleh hubungan 

yang didasarkan perhitungan untung rugi dan makin berkurang 

bentuk-bentuk kehidupan bersama berdasarkan kasih sayang 

seperti keluarga, rukun tetangga dan kelompok-kelompok 

persahabatan. Cooley menginginkan kelompok itu dipelihara 

pada masyarakat modern. Kelompok sekunder yang merupakan 
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ciri masyarakat kota dalam berhubungan kurang akrab 

hubungan kontrak. 

Konsep hubungan sosial di kota dapat pula dilihat oada 

teori pertukaran yang dikemukakan oleh George C. Homans 

(Sunarto Kamanto, 1993:24). Homans berpendapat bahwa 

pertukaran yang berulang-ulang mendasari hubungan sosial 

yang berkesinambungan antara orang-orang tertentu. Jadi dapat 

disimpulkan pada masyarakat kota yang satu tujuan yang 

menguntungkan apabila interaksi yang terjadi tidak seperti yang 

diharapkan atau tidak ada suatu (imbalan) yang diterima maka 

kecenderungan hubungan tersebut makin kecil frekuensinya, 

namun sebaliknya bila hubungan itu menguntungkan maka 

frekuensinya semakin besar. Selanjutnya, Homans dalam Ritzer 

(1992:91) mengatakan bahwa setiap interaksi sosial yang terjadi 

selalu mempertimbangkan keuntungan yang lebih besar 

daripada biaya yang dikeluarkan (Cost Benefit Ratio). 

Sedangkan proporsi yang perlu diperhatikan dalam 

interaksi sosial yaitu :  

a. Semakin tinggi ganjaran (reward) yang diperoleh atau yang 

akan diperoleh semakin besar kemungkinan sesuatu 

tingkah laku akan diulang. 

b. Sebaiknya semakin tinggi biaya atau ancaman hukuman 

(punishment), yang akan diperoleh semakin kecil tingkah 

laku yang serupa akan diulang. 
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Jadi interaksi sosial yang terjadi apabila menguntungkan 

maka interaksi (hubungan) itu semakin intensif demikian pula 

sebaliknya, semakin rugi orang dalam berhubungan akan 

semakin besar orang untuk melanjutkan hubungan tersebut. 

Teori pertukaran dari Peter Blau (Poloma dan Johnson II, 

1986: 77) dalam hubungan sosial yang muncul adalah transaksi 

dari pertukaran sosial. Pertukaran sosial yang dimaksud adalah 

tindakan-tindakan yang tergantung pada reaksi-reaksi 

penghargaan dari orang lain dan terhenti apabila rekasi-reaksi 

yang diharapkan tidak kunjung datang. Jadi, kesimpulannya 

dalam proses interaksi sosial khususnya hubungan bertetangga 

harus bersifat timbal balik yang menguntungkan. 

Fungsi kota sebagai pusat ekonomi uang atau intelektual 

juga turut mempengaruhi hubungan sosial di antara 

penduduknya. Begitu besar pengaruh uang dalam kehidupan 

modern menimbulkan kecenderungan dimana mulai individu 

lebih ditentukan oleh uang. Gaya hidup tidak lagi ditentukan 

oleh tradisi tetapi oleh uang. Nilai /kualitatif dalam hubungan 

antara manusia menjadi kurang dan digantikan oleh nilai 

kuantitatif. 

Pembahasan lain mengenai hubungan sosial 

(ketetanggaan) di perkotaan dan faktor-faktor yang dipengaruhi 

dikemukakan oleh Louis Wirth dalam eseinya “Urbanisme 

sebagai cara hidup” (Urbanism as Way of Life) dalam 
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Arismunandar (1996: 23) dan Michael P. Smith (1979) 

menganggap pemusatan penduduk di dalam kota menambah 

besar jumlah kepadatan dan heterogenitas penduduk kota 

menciptakan segregasi sosial, impersonalitas dan mobilitas 

sosial maupun geografis. 

Selanjutnya, Louis Wirth menguraikan masing variabel 

tersebut, jumlah penduduka kota yang besar keadaan ini 

membawa dampak, seperti semakin tingginya perbedaan dalam 

proses interaksi, semakin terbatasnya kemungkinan untuk 

saling mengenal secara pribadi. Orang-orang kota biasanya 

mengenal orang lebih sedikit dibanding dengan orang yang 

ditemukan setiap hari. Maka dari itu segmentalisasi hubungan 

antar manusia menjadi sulit dihindarkan. 

Variabel kepadatan berkaitan jumlah manusia yang ada 

dala suatu wilayah. Kepadatan ini menambah kompleksitas 

struktur sosial kota. Secara fisik kontak diantara manusia kota 

memang dekat, namun secara sosial mereka jauh. Hubungan 

mereka lebih bersifat impersonal dan pada akhirnya 

menimbulkan kesepian dan frustasi. Kepadatan penduduk 

membatasi keterbatasan ruang sehingga persaingan ketat untuk 

memperoleh uang.  

B. Status Sosial Ekonomi 

Dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat 

perbedaan antara status antara satu orang dengan yang lainnya, 
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antara kelompok dengan kelompok lainnya, ada status sosial 

tinggi, status sosial menengah dan status sosial rendah. 

Perbedaan-perbedaan ini disebut dengan stratifikasi sosial. 

 Menurut Soerjono Soekanto (1990), selama dalam suatu 

masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat 

mempunyai sesuatu yang berharga, maka hal ini akan menjadi 

bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam 

masyarakat. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat 

itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai 

ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu 

pengetahuan, kesalahan dalam agama atau mungkin keturunan 

dari keluarga terhormat. 

 Sorokin dalam Robert Lauer (1993) dan Abdul Syani 

(1994: 82) mengatakan bahwa stratifikasi sosial atau “social 

stratification” adalah perbedaan penduduk untuk masyarakat 

ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara “hierarkis” 

perwujudannya adalah kelas tinggi dan kelas rendah. 

 Menurut  Abu Ahmadi (1991: 102) bahwa stratifikasi 

terjadi di segala lapisan masyarakat hanya saja jarak 

tingkatannya yang satu dengan yang lain tidak begitu nampak, 

misalnya masyarakat primitif dikenal dengan adanya kepala 

suku, dukun dan lainnya, sedangkan stratifikasi masyarakat 

Amerika nampak dalam tiga golongan masyarakat seperti: 

Upper Class, Midle Class dan Lower Class. Di India kelas sosial 
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(kasta) dengan lapisan Brahmana, Ksatria, Wasiya dan Sudra 

masing-masing golongan dilihat oleh Ahmadi mempunyai sifat-

sifat dan cara-cara berhubungan yang berbeda-beda. 

 Pandangan tengan stratifikasi yang sangat menonjol 

dalam sosiologi ialah pandangan kelas (lapisan sosial) yang 

dikemukakan oleh Karl Marx adalah suatu lapisan masyarakat 

dimana orang-orang mempunyai kedudukan dan peranan yang 

sama. Di antara status-status dalam lapisan masyarakat 

disebabkan oleh kehancuran feodalisme dan lahirnya industri 

modern sehingga terpecahnya lapisan masyarakat menjadi 2 

kelas yaitu kelas Borjuis (yang memiliki alat produksi) dan kelas 

Proletarat (kelas yang tidak memiliki alat) (Kamanto, 1993: 112). 

 Karl Marx menegaskan kembali dalam D. Mitchell (1984: 

157) bahwa ciri-ciri masyarakat kota adalah sumber-sumber 

nilai yaitu sumber penghasilan yang terletak pada nilai ekonomi. 

Namun pandangan Karl Marx tersebut banyak dikecam dalam 

ilmuan sosial karena Karl Marx hanya melihat dari satu segi saja 

yaitu dari segi ekonomi. Sedang Max Weber (Kamanto, 1993: 

112) yang termasuk salah seorang ilmuan sosial juga mengkritik 

teori Max yang menurutnya kelas itu bukan hanya dilihat dari 

satu segi saja. Menurutnya selain segi ekonomi banyak segi 

lainnya yaitu perbedaan antara konsep kelas, kelompok status 

dan partai. 
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 Menurut Weber, kelas adalah sejumlah orang yang 

mempunyai kesamaan dalam hal peluang untuk hidup yang 

ditentukan oleh kepentingan ekonomi yaitu berupa penguasaan 

atas barang, pengalaman hidup pribadi atau cara hidup. Dimensi 

kehormatan menurut weber manusia dikelompokkan dalam 

kelompok status misalnya bangsawan dan rakyat jelata. 

Dimensi kekuasaan misalnya ada dalam lingkungan politik dan 

pemerintah. 

 Dari dua hal tersebut di atas, Horbert Gans menganalisa 

tentang gaya hidup masyarakat dalam kota, khususnya dalam 

hubungan sosial (terutama hubungan ketetanggan). Tipe 

pertama menurutnya itu terpisah dari tetangga karena tahap 

siklus hidup dan sub kultur yang didasarkan kelas. Tipe kedua 

terpisah dari tetangga karena siklus hidup mereka belum 

menikah dan belum mempunyai anak sehingga cenderung lebih 

banyak di luar rumah. Gaya hidup keempat dan kelima 

dipengaruhi oleh tingkat status sosial ekonomi rendah. Tipe 

yang ketiga yitu segregasi etnis memiliki kekerabatan dan 

hubungan sosial yang tinggi. Selain itu, faktor utama yang 

mempengaruhi hubungan antara tetangga adalah tipe rumah. 

Rumah yang letaknya Horizontal dan saling berdejatan, maka 

kontak sosial lebih sering terjadi daripada rumah bertipe 

vertikal (susun). 
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 Dari analisis Gans di atas, dapat dijelaskan bahwa 

kelompok kosmopolitan memiliki hubungan yang rendah sedang 

kelompok miskin memiliki hubungan sosial yang tinggi. 

 Max Weber dalam karyanya “Wirtschaft und 

Gesesllschaft” dalam D Mitchell (1984: 158) yaitu tentang 

anggota-anggota masyarakat (atau kelompok masyarakat) 

mempunyai persamaan cara hidup tertentu yang jauh berbeda 

dengan cara hidup kelompok-kelompok status yang menurut 

Weber adalah “gaya hidup”. 

 Weber mendefinisikan gaya hidup itu berdasarkan pola-

pola pengguna kekayaan, jenis perumahan (besar/kecil), situasi 

tetangga, kebiasaan-kebiasaan makan minum, jenis pendidikan, 

aktifitas hiburan, dan sebagainya. 

 Analisa Schumpfeter dalam D Mitchell (1984: 164) 

berbeda dengan analisa Weber. Menurutnya, yang menarik 

anatara “kelas” dan “status” adalah mobilitas sosial yaitu 

mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Naik turunnya suatu 

kelas disebabkan oleh beberapa faktor, mungkin karena 

kepemilikan tanah, kedudukan, kekuasaan dans egi ekonomi 

serta politik. 

 Menurut Louis Wirth dalam eseinya “Urbanisme sebagai 

cara hidup (ubanism as a way of life) dalam Hans Dieter Evers 

(1995) bahwa pada masyarakat kota cenderung memperbesar 

struktur kelas, stratifikasi sosial menjadi lebih kompleks. 
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Mobilitas individu yang semakin tinggi tidak hanya 

menyebabkan status individu berbeda dalam berbagai kelompok 

yang dimasukinya, tetapi juga menyebabkan pergeseran 

anggota dari satu kelompok ke kelompok lainnya dengan cepat. 

Akibatnya mereka mengalami kesuliatan untuk mengadakan 

hubungan yang intim dan permanen. Di samping itu hubungan 

berdasarkan uang telah menggantikan hubungan pribadi 

sebagai dasar asosiasi. 

 Herbert J. Gans dalam Urbanism and Suburbanism as 

way of life”, (R. E Dahl, 1968: 95-115) menyatakan lingkungan 

yang heterogen (padat) maka gaya hidup mereka berbeda-beda 

dikarenakan, kondisi ekonimi, kultural, tahapan siklus hidup 

dan pergantian penduduk. Gans menegaskan ada 2 

karakteristik sosial yang mempengaruhi gaya hidup yaitu: a) 

kelas dan b) tahapan siklus hidup. Kelas dapat dilihat dari sudut 

ekonomi, sosial dan budaya, termasuk proses mobilitas sosial 

dan proses sosialisasi. Tahapan siklus hidup dilihat dari umur, 

status perkawinan dan pekerjaan. Lebih lanjut, Gans membagi 5 

tipe penduduk, yaitu: 1) tipe kosmopolitan 2) tipe kelas orang 

yang tidak menikah/belum punya anak  3) tipe kelompok etnis, 

4) tipe kelompok masyarakat miskin, 5) tipe masyarakat transisi 

dan status sosial ekonomi yang rendah. 

 Dari uraian mengenasi gaya hidup masyarakat kota 

tersebut di atas memperlihatkan bahwa mereka yang berstatus 
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sosial ekonomi rendah cenderung memiliki hubungan sosial 

yang tinggi sedang yang berstatus sosial ekonomi yang tinggi 

cenderung memiliki hubungan yang relatif rendah. Dengan kata 

lain, yang mempengaruhi pola interaksi sosial atau hubungan 

sosial pada masyarakat perkotaan adalah status sosial ekonomi 

– jenis pekerjaan, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. 

Selain itu, terdapat faktor-faktor yang lain ikut menentukan pola 

interaksi sosial atau hubungan sosial di kota seperti proses 

sosialisasi, umur, status perkawinan dan pergantian 

penduduk.[]  
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Makassar: Kota Kaum Urban 

 

 

A. Historisitas Makassar 

Dari perspektif historis, istilah Makassar memiliki 3 jenis 

makna, yaitu: a) Makassar sebagai satu kelompok etnis/suku, b) 

Makassar sebagai nama dua kerajaan yaitu Gowa-Tallo,dan c) 

Makassar sebagai nama ibu kota kerajaan dan Bandar 

perdagangan yang berkembang setelah Malaka diambil alih oleh 

Portugis (Mattulada, 1982). 

Perkembangan Kota Makassar hingga menjadi kota 

besar, diawali dari Fort Rotterdam (Sekarang Benteng Ujung 

Pandang) segera setelah ditandatangani perjanjian Bongaya oleh 

Sultan Hasanuddin yang mengatasnamakan Kerajaan Gowa-

Bab 

3 
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Tallo  dan Speelman utusan  Kompeni Belanda pada tanggal 18 

November 1667 (Mattulada, 1982). Selanjutnya, Koestoer (1977) 

mengemukakan bahwa dari lokasi Fort Rotterdam inilah pusat 

perdagangannya dan pelabuhan serta pemukiman-pemukiman 

yang sebagian besar dihuni oleh warga keturunan Tionghoa 

mulai berkembang Fort Rotterdam saat ini masuk wilayah 

Kecamatan  Wajo. Sebagai kota lama, wilayah ini berkembang 

menjadi pusat niaga, Utamanya di bagian selatan Fort Rotterdam 

yang banyak didominasi oleh orang Tionghoa. India, Pakistan, 

dan sebagian kecil masyarakat lokal. 

Mulanya, Kota Makassar merupakan kota dengan jalanan 

yang membujur dan memanjang dari utara ke selatan, mulai dari 

pelabuhan Soekarno-Hatta di sebelah utara hingga ke Jongaya 

disebelah selat. Bagian kota lama ini meliputi: Kecamatan Wajo, 

Kecamatan Ujung Pandang,  Kecamatan Mariso, Kecamatan 

Mamajang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Tanah, dan 

Kecamatan Bontoala, Wilayah ini merupakan bagian kota yang 

terbangun serta terdapat penduduknya. 

Saat ini Kota Makassar terdiri atas 14 Kecamatan yang 

secara tentative terklatifikasi menjadi 3 kelompok menurut 

jarak-nya dari pusat kota. Menurut Koestoer (1977) tiga 

klasifikasi tersebut yaitu: 

a) Kelompok inti kota yang terdiri atas: Kecamatan Makassar 

dan Kecamatan Ujung Pandang. 



 
 
 
 
 

 

Makassar Kota Kaum Urban | 27  
 

b) Kelompok Tenga, terdiri atas:Kecamatan Mariso, 

Kecamatan Bontoala,Kecamatan Wajo, Kecamatan 

Mamajang, 

c)  Kelompok Tepi Kota, terdiri atas: Kecamatan Ujung Tanah, 

Kecamatan Tamalate, Kecamatan Tallo, Kecamatan 

Panakkukang, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan 

Manggala. 

Kembalinya nama Makassar dari nama Ujung Pandang 

diresmikan pada tanggal 21 Agustus 1999 lalu sesuaidengan 

keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah No. 

05/Pimp/DPRD/VIII/1999. Sedangkat Hari Jadi-nya pada  tanggal 

01 April tahun berjalan. 

B. Kondisi Geografi 

Letak Kota Makassar terbentang pada dataran rndah 

dengan ketinggian dari atas permukaan laut berkisar antara 1 – 

25 m dengan kemiringan tanah rata-rata 0 – 50 ke arah Barat. Ia 

terletak pada posisi 119024’17’ Bujur Timur dan 5806’19 Lintang 

Selatan dengan batas-batas wilayah sbagai berikut: 

a. Sebelah Utara Kabupaten Pangkajene dan Kabupaten 

(Pangkep). 

b. Sebelah Timur : Kabupaten Maros. 

c. Sebelah Selata   : Kabupaten Gowa 
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d. Sebelah Barat : Selat Makassar. (BPS, Makassar, Dalam 

Angka, 2018) 

C. Kondisi Demografis 

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di 

Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki 

luas areal 175,79 km2 dengan penduduk 1.112.688, sehingga 

kota ini sudah menjadi kota Metropolitan. Sebagai pusat 

pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat 

perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan 

pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang 

baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan 

dan kesehatan. 

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan 

dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 

m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 

2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki-laki 557.050 jiwa 

dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 

%. Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang 

hidup berdampingan secara damai seperti Etnis Bugis, etnis 

Makassar, etnis Cina, etnis Toraja, etnis Mandar dan lain-lain. 

Kota dengan populasi 1.112.688 jiwa ini, mayoritas penduduknya 

beragama Islam. Dalam sejarah perkembangan Islam, 
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Makassar. adalah kota kunci dalam penyebaran agama Islam ke 

Kalimantan, Philipina Selatan, NTB dan Maluku. Munculnya 

kasus SARA di Ambon -- Maluku dan Poso pada beberapa tahun 

terakhir ini, tidak terlepas dari peran strategis Makassar 

sebagai kota pintu di wilayah Timur Indonesia. Kekristenan di 

Makassar dalam beberapa tahun terakhir ini sering menjadi 

sasaran serbuan. Kota makassar disamping sebagai daerah 

transit para wisatawan yang akan menuju ke Tana Toraja dan 

daerah-daerah lainnya, juga memiliki potensi obyek wisata 

seperti Pulau Lae-lae, Pulau Kayangan, Pulau Samalona, Obyek 

wisata peninggalan sejarah lainnya seperti: Museum Lagaligo, 

Benteng Somba Opu, Makam Syech Yusuf, makam Pangeran 

Diponegoro, Makam Raja-raja Tallo, dan lain-lain. Fasilitas 

penunjang tersedia jumlah hotel 95 buah dengan jumlah kamar 

3.367 cottage wisata sebanyak 76 buah, selain itu juga terdapat 

obyek wisata Tanjung Bunga yang potensial 

Mengenai tingkat kepadatan dan penyebaran penduduk 

antar wilayah Kecamatan di Makassar tidaklah merata. Table 

berikut menunjukkan tingkat kepadatan dan penyebaran 

penduduk. 

D. Perumahan BTP Tamalanrea 

Kecamatan tamalanrea dahulu meruakan bagian dari 

wilayah kecamatan Biringkanaya, namun pada tahun 1998, 



 
 
 
 
 

 

Makassar Kota Kaum Urban | 30  
 

Tamalanrea berubah status kecamatan perwakilan Tamalanrea 

dan menjadi definitif sebagai Kecamatan Tamalanrea pada 

tanggal 2002 januari 2001. 

Dilihat  dari luas lahan di kecamatan Tamalanrea, hal 

tersebut banyak untuk diperuntukkan bagi pembangunan 

perumahan seperti : 

1. Perumahan Budi Daya Permai 

2. Perumahan Bumi Tamalanrea Permai  

3. Perumahan Nusa Tamalanrea   

4. Perumahan Kumala Sari 

5. Perumahan Buntusu Permai 

 Kecamatan Tamalanrea yang berada pada daerah 

pinggiran kota merupakan kawasan pengembangan untuk 

perluasan kota. Dengan semakin padatnya penduduk yang 

berada di tengah kota maka pemerintah mengadakan 

pemindahan dengan cara memperluas kawasan perkotaan dan 

membangun kompleks pemukiman di kawasan  pinggiran 

tersebut.    

 Sejumlah fasilitas umum yang merupakan bagian dari 

perencanaan tersebut di atas telah dibangun oleh pemerintah 

daerah Kota Makassar di kawasan pinggiran tersebut seperti 

membangun kompleks perumahan, perguruan tinggi, rumah 

sakit umum regional kelas C dan sekolah-sekolah. 

Pembangunan fasilitas-fasilitas itu sendiri dengan sendirinya 
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mempengaruhi bergesernya kawasan-kawasan ramai ke daerah 

pinggiran kota. Pembangunan sejumlah pemukiman itu sendiri 

di Kecamatan Tamalanrea hanya di peruntukkan untuk warga 

kota. Selain itu ia juga merupakan strategi pemerintah untuk 

perluasan dan pemekaran wilayah Kota Makassar. Upaya ini 

oleh pemerintah untuk mengalihkan pertumbuhan penduduk 

dari pusat kota ke daerah-daerah perkembangan baru yaitu 

daerah pinggiran. 

 Seiring dengan pemekaran daerah pemukiman di daerah 

Tamalanrea sejak dibangunnya sejumlah fasilitas-fasilitas 

umum telah dapat dinikmati oleh masyarakat. Pada daerah 

tersebut terdapat beberapa daerah pemukiman, antara lain: 

Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea, Perumahan Bumi Daya 

Permai, Perumahan Bumi Tamalanrea Permai, Perumahan Nusa 

Tamalanrea Indah, Perumahan Hamsi, Perumahan Antara, 

Perumahan Asal Mula, Perumahan Bung Permai, Perumahan 

Griya Alam Permai, Perumahan Angkatan Laut, Perumahan 

Hartaco Indah, Perumahan Hartaco Jaya, dan kawasan 

pemukiman yang baru seperti Citra Land.  

 Selain itu, Kecamatan Tamalanrea sebagai daerah yang 

baru telah ditempat oleh sejumlah sarana baik pendidikan, 

keagamaan, dan instansi pemerintah, seperti kantor kecamatan, 

kantor kelurahan, kantor Depnaker, kantor BPBD Provinsi, 

kantor Depkes, kantor Arsip Nasional, Linud, Kavaleri, Gereja 
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Balla Tamalanrea, pertamina, kantor pos, Kanwil Kehutanan, 

Diklat Sosial, Kantor Kopertis Wil. IX,Kantor Pendidikan 

Nasional, Diklat BRI, Masjid, Pura, Puskesmas, Universitas 

Hasanuddin, Universitas Cokroaminoto, Universitas Islam 

Makassar, UKIP, STIE-LPI, STIMIK Dipanegara, dan 

sebagainnya. 

 Perumahan BTP Sebagai kawasan pemukiman yang baru 

maka warga yang tinggal merupakan orang-orang yang baru, 

bukan orang-orang yang telah lama tinggal di daerah tersebut. 

Masyarakat yang tinggal di kompleks tersebut disebut 

komunitas baru yang berasal dari berbagai instansi, etnis 

maupun agama. 

 BTP merupakan pemukiman yang dibangun oleh PT. 

Timur Rama tahun 1992 dan dikelola oleh perum perumnas. BTP 

memang dibangun di daerah pinggiran untuk dijadikan daerah 

hunian dengan tujuan mengurangi kepadatan penduduk kota 

Makassar. 

 Lokasi perumahan BTP terletak pada Kelurahan 

Tamalanrea, Kelurahan Katimbang, dan Kelurahan Buntusu 

(lingkup Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Paccerakang 

(Kecamatan Biringkanaya) dengan luas lahan 270 Ha jumlah unit 

rumah yang telah dibangun 7908 unit rumah. Adapun tipe-tipe 

rumah yang dibangun yaitu Tipe 21, Tipe 36, Tipe 45, Tipe 54 dan 

Tipe 70.  
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 Pada dasarnya perumahan BTP diperuntukkan untuk 

masyarakat umum. Perum Perumnas sebagai pengembang telah 

mentargetkan usahanya untuk kepentingan masyarakat. 

Misalnya, dalam membangun perumahan yang menjadi 

pertimbangan adalah bahwa 60 persen lahan yang dikuasai 

harus diperuntukkan untuk perumahan dan 40 persen lahan 

untuk fasilitas umum, misalnya jalanan, sarana olah raga, 

peribadatan, sarana umum. Dalam konteks tersebut, 

pengembang hanya menyediakan lahan kemudian warga daerah 

tersebutlah yang berswadaya sendiri untuk membangun dan 

mengembangkannya.[] 
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Jalinan  Sosial masyarakat Di 

Kompleks Perumahan  

 

Berdasarkan tingkat diferensiasinya, umumnya warga 

Kompleks Perumahan BTP Kelurahan Tamalanrea adalah 

pegawai negeri atau swasta yang tinggal di Makassar yang 

berasal dari berbagai instansi atau departemen. Perbedaan 

tersebut mengimplikasi diantara mereka belum saling kenal 

mengenal kecuali mereka yang berasal dari satu lingkungan 

kerja; kebetulan tempat tinggal berdekatan atau dalam satu blok 

tetapi kebanyakan mereka yang berasal dari satu instansi justru 

tinggal dalam blok-blok yang berbeda atau dengan kata lain 

letaknya berjauhan. Letak masing-masing tempat tinggal yang 

berasal dari satu instansi didasarkan atas pilihan masing-

masing terhadap pertimbangan lokasi rumah. 
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Pada awalnya - saat pertama menjadi warga – perbedaan 

etnis dan diferensiasi pekerjaan yang bervariasi merupakan 

faktor sehingga dalam kehidupan sosial dalam lingkungan 

komunitasnya menjadi longgar. Kondisi ini mengakibatkan; 

hubungan ketetanggaan di antara  mereka tidak begitu intens 

sehingga tetangga yang terdekat banyak yang tidak kenal dan 

dengan yang sudah kenal jarak atau letaknya berjauhan bahkan 

terdapat tetangga sebelah rumah tidak saling mengenal. Semua 

kondisi ini membuat para warga jarang berinteraksi atau 

berkomunikasi dengan tetangganya. 

Tetapi dengan berlangsungnya waktu maka proses 

interaksi dan komunikasi antar tetangga semakin meningkat. 

Dengan kata lain intensitas hubungan ketetanggan di antara 

mereka semakin lama semakin meningkat. Peningkatan 

tersebut terlihat melalui beberap tahapan. Pertama, melalui 

proses kenal-mengenal dengan tetangga terdekat atau dengan 

tetangga yang memiliki jalur yang sama dalam menuju ke 

tempat kerja. Dengan tetangga terdekat, misalnya melalui 

bertanya jawab tetang nama, pekerjaan, keluarga, asal usul 

tempat tinggal, etnis dan lain sebagainya. Proses perkenalan 

biasanya dilakukan di luar rumah atau di depan rumah pada 

saat hari libur atau pada saat kerja bakti di lingkungan tempat 

kerja. Satu hal yang unik dalam proses perkenalan bagi warga 

komplek BTP adalah pada saat mereka akan berangkat kerja. 
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Tahap berikutnya dalam menjalin hubungan 

ketetanggaan adalah kunjung-mengunjungi rumah tetangga. 

Tetangga yang pertama kali dikunjungi biasanya adalah 

tetangga yang sudah dikenal sebelum pindah Komplek BTP, 

misalnya adalah mereka yang berasal dari satu  tempat kerja. 

Jadi yang dikunjungi pertama kali, bukanlah tetangga terdekat 

dalam arti fisik, melainkan terdekat dalam arti emosional dan 

sosial. Kunjung-mengunjungi dalam tahap berikutnya adalah 

tetangga terdekat dalam arti sebenarnya. Tentu saja setelah 

mereka sudah saling mengenal terlebih dahulu. Jadi, tahap 

kedua ini yakni kunjung-mengunjungi rumah baru dapat 

berlangsung jika sudah pernah berlangsung kenal mengenal 

baik secara langsung, yakni tatap muka maupun secara tidak 

langsung, yakni melalui informasi melalui teman atau tetangga. 

Setelah kenal-mengenal dan kunjung-mengunjungi, 

tahap berikutnya dalam pembentukan jalinan hubungan 

ketetanggaan adalah pinjam-meminjam. Dari proses pinjam 

meminjam ini tumbuh perasaan percaya dan keinginan untuk 

tolong menolong di antara sesama tetangga. Suasana batin 

seperti inilah yang menjadi akar terbentuknya jaringan 

hubungan ketetanggaan di antara para warga. Jaringan 

hubungan antar tetangga ini kemudian biasanya diperkuat 

dengan pembentukan asosiasi antar warga, misalnya dalam 
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bentuk arisan atau pengajian dan mereka yang memasuki masa 

pension membentuk ikatan warga lansia (lanjut usia). 

Proses pembentukan jalinan hubungan ketetanggaan ini 

semakin meningkat melalui aktifitas tolong menolong, kunjung-

mengunjungi dan pinjam-meminjam dalam berbagai upacara 

keluarga seperti kelahiran, khitanan, perkawinan, kematian dan 

sebagainya yang di dalamnya seringkali dilakukan kegiatan 

selamatan, hajatan, resepsi, syukuran dan sebagainya. Di dalam 

kegiatan kegiatan tersebut biasanya keluarga yang sedang 

mempunyai acara mengundang tetangga-tetangganya untuk 

datang dan tetangga-tetangga pun datang menghadiri undangan 

tersebut. Kecuali acara kematian yang biasanya tanpa diundang 

pun para tetangga yang sudah kenal atau tetangga dekat pada 

datang dengan sendirinya, jika mereka mendengar ada berita 

kematian. interaksi melalui acara-acara siklus keluarga inilah 

yang memperkuat atau mempererat hubungan ketetanggan 

diantara para warga Kompleks BTP. 

Pendekatan intensitas hubungan ketetanggaan ini 

semakin lama semakin tinggi seiring dengan berlangsungnya 

waktu dan bertambahnya jumlah warga Kompleks BTP. Dengan 

demikian, interaksi antar warga dalam hubungan ketetanggaan 

dan kemasyarakatan semakin intens. Apalagi bila dalam 

lingkungan ketetanggan tertentu  (misalnya lingkup RT atau RW) 

Sering diadakan perayaan hari besar nasional atau kegiatan 
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keagamaan, seperti peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan 

atau kegiatan Halal bil Halal, yang melibatkan seluruh warga 

Kompleks BTP, maka hubungan ketetanggan antar warga 

semakin intens dan meluas. 

Kondisi tersebut, mulai berubah sejak Kompleks BTP 

semakin padat, ketika rumah-rumah banyak dioperkan, ketika 

warga baru yang berpropesi sebagai pedagang mulai 

berdatangan, ketika rumah-rumah mulai diperluas, ditingkat 

dan dikembangkan. Tetapi ketika warga banyak membuat pagar 

yang seakan-akan mereka membuat sekat antar tetangga, 

maaka intensitas hubungan ketetanggaan pun mulai berkurang. 

Menurunnya pertumbuhan jalinan hubungan 

ketetanggan tersebut telah mengalami perubahan yang ditandai 

dengan terjadinya peningkatan (eskalasi) hubungan pada tahap-

tahap awal pertumbuhan hingga pada titik tertentu. Kemudian 

dari titik itu secara berangsur-angsur mengalami penurunan 

(de-eskalasi) penurunan intensitas hubungan ketetanggaan ini 

tentu tidak berlangsung secara serentak dan menyeluruh pada 

semua aspek hubungan ketetanggaan dan seluruh komunitas 

yang ada, melainkan mungkin hanya pada segmen tertentu 

komunitas. 

Realitas sosial di Perumahan BTP tampaknya berkaitan 

dengan teori yang dikemukakan oleh Mark L Knapp (1978). 

Dalam bukunya yang berjudul Social Intercourse: From Greeting 
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to Godbye, Knapp merinci fase-fase perkembangan interaksi 

manusia yang secara garis besar dibagi dalam dua kelompok 

yaitu: 1) Tahap-tahap yang mendekatkan, dan 2) Tahap-tahap 

yang menjauhkan atau merenggangkan. Dua tahap yang 

mendekatkan meliputi: tahap memulai/inisiasi (initiating), 

kemudian dilanjutkan dengan tahap menjajaki (experimenting), 

lalu tahap mengintensifikasi/ meningkatkan (intensifying), 

menyatu padukan (integrating), dan akhirnya memasuki tahap 

mempertalikan atau meningkatkan (bonding).sedangkan tahap-

tahap menjauhkan atau merenggakkan hubungan meliputi: 

tahap membeda-bedakan (differentiating), membatasi 

(circumscribing) memacetkan (stagnating), menghindari 

(avoiding), dan memutuskan (terminating) Knapp selanjutnya 

mengasosiasikan tahap-tahap interaksi tersebut seperti 

jenjang-jenjang pada anak tangga. Menurutnya, interaksi bisa 

terus bergerak naik hingga pertalian atau bahkan bisa terus 

bergerak ke bawah hingga pemutusan hubungan. 

Tahap-tahap interaksi sebagaimana diungkapkan oleh 

Knapp tersebut, terjadi pula dalam proses hubungan sosial. 

Tetapi, bila divisusialisasikan tanpaknya perlu pembedaan. Jika 

setiap interaksi diawali oleh kontak atau Komunikasi sepintas 

lalu, karena sebelumnya tidak saling kenal, maka 

penggambaran anak tangga yang berbentuk linear ke atas dan 

ke bawah kuranglah tepat. Bentuk yang sesuai untuk 
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menggambarkan pola eskalasi–de-eskalasi hubungan 

ketetanggaan menurut hemat penulis adalah seperti tangga 

ganda atau piramida. Karena bagi penulis, tidak ada proses 

interaksi yang langsung pada tahap-tahap perenggangan apalagi 

langsung pada tahap pemutusan hubungan, tanpa terlebih 

dahulu melalui tahapan yang mendekatkan. Lagi pula tidak 

semua pemutusan hubungan berhenti sampai disitu, melainkan 

ada di antaranya yang melakukan proses pendekatanan atau 

pertalian kembali. Misalnya, dalam perkawinan ada proses 

“rujuk” setelah perceraian, sedangkan dalam hubungan 

ketetanggaan ada proses “perdamaian” atau akomodasi yang 

dilanjutkan dengan interaksi yang lebih intensif, setelah terjadi 

konflik (pertengkaran/perkelahian). 

Demikian temuan penelitian tentang proses  

pertumbuhan jalinan hubungan sosial di kompleks BTP yang 

bisa disebut dengan Pola Eskalasi-De-eskalasi Hubungan 

Ketetanggaan (Pattern of Escalation-De-escalation of 

Neighbouring Relations) yang secara visual digambarkan dalam 

bentuk piramida hubungan ketetanggaan. Pola ini sesungguhnya 

bisa saja terjadi pada komunitas-komunitas baru lainya, bukan 

hanya pada komunutas  dalam arti ketetanggaan. Namun hal ini 

tentu memerlukan diskusi atau perdebatan serius terlebih 

dahulu atau dengan kata lain perlu diuji terlebih dahulu.[] 
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Kontak Dan Komunikasi 

Masyarakat perkotaan 

 

Menurut Soerjono Soekanto, kontak dan komunikasi 

merupakan indikator utama interaksi sosial karena keduanya 

merupakan syarat utama untuk terjadinya interaksi sosial 

(1990). Hanya melalui kontak dan komunuikasi itulah interaksi 

sosial dapat berlangsung. Dalam hubungan ketetanggaan 

sebagai salah satu bentuk interaksi sosial, kontak dan 

komunikasi menjadi indikator penting. Intens tidaknya atau erat 

tidaknya hubungan ketetanggaan dapat dilihat dari indikator-

indikator berikut ini. 

A. Tegur Sapa dan Tukar Pikiran 

Salah satu indikasi penting dari hubungan ketetanggaan 

yang merupakan manifestasi kontak dan komunikasi adalah 

tegur sapa . Tegur sapa antartetangga merupakan indikasi yang 

Bab 

5 



 
 
 
 
 

 

Kontak dan Komunikasi | 44  
 

paling mudah dilihat, untuk menjelaskan apakah hubungan 

ketetanggaan pada suatu kemunitas berlangsung secara intens 

atau tidak, erat atau tidak. Pada masyarakat Perumahan BTP,  

tampaknya tegur sapa menjadi sesuatu yang penting dilakukan 

karena hampir seluruh warga BTP senantiasa melakukan hal ini 

bila bertemu dengan tetangga-tetangganya baik di jalan atau di 

tempat lain di luar rumah. Dari 75 responden, 88% menyatakan 

selalu melakukan tegur sapa dan 12% lainnya menyatakan 

jarang dan tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah 

bertegur sapa dengan tetangga apabila mereka bertemu di jalan 

atau tempat lain. 

Responden yang menyatakan Selalu bertegur sapa dan 

bertukar pikirn dengan tetangganya adalah mereka yang 

kebanyakan tinggal pada rumah terbuka. Rumah mereka rata-

rata berdempetan satu sama lain dan tidak memiliki pagar 

tembok yang tinggi yang memungkinkan mereka untuk saling 

melihat dan bertegur sapa bila mereka ada di teras rumah 

masing-masing. Faktor lainya adalah rumah seperti di atas 

hampir semuanya berada pada satu blok dan baling berhadapan 

dengan blok lainya dengan rumah model yang sama pula. 

Sebaliknya responden yang menyatakan jarang bertegur 

sapa dan berukar pikiran dengan tetangganya adalah mereka 

yang rumahnya besar, dan memiliki tembok atau pagar yang 

tinggi. Meskipun rumah seperti ini terletak pada satu blok 
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dengan rumah yang relatif lebih terbuka, namun kondisi rumah 

kurang memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tegur sapa 

apalagi saling bertukar pikiran dengan tetangganya.  Kecuali, 

mereka masing-masing ada diluar pagar rumahnya untuk 

membersihkan selokan atau pun sekedar bersantai maka 

mereka memiliki peluang untuk bertegur sapa dan bertukar 

pikiran dengan tetangganya yang kebetulan juga melakukan hal 

yang sama denganya.  

Tabel 5.1. Tindakan responden melakukan saling kontak 
No Uraian Frekuensi Persentase (%) 

1 Selalu 66 88 

2 Jarang 9 12 

Jumlah 75 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 

Tingginya hubungan mereka dalam bertegur sapa ini 

mengindikasikan bahwa hubungan ketetanggaan di antara 

mereka dalam tataran permukaan relatif erat. Tampaknya 

mereka memandang bahwa tegur sapa ini sebagai sesuatu yang 

dapat mempererat hubungan. Bagi mereka yang belum saling 

mengenal, tegur sapa ini adalah pembuka jalan – dalam tahapan 

interaksi kenapa disebut inisiasi – bagi tingkatan hubungan 

yang lebih tinggi atau lebih dalam lagi. Sementara bagi mereka 

yang sudah saling mengenal tegur sapa ini merupakan penguat 

cv dan kekohesifan hubungan antara mereka. 
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Tabel 5.2.  Hal-Hal yang dibicarakan dalam kontak sosial 

No Uraian Masalah Keluarga Masalah Umum 

f % f % 
1 Selalu 20 27 33 44 

2 Jarang 36 48 31 41 

3 Tidak 
pernah 

19 25 11 15 

Jumlah 75 100 75 100 
Sumber : Hasil Olahan data Primer 

Komunikasi yang lebih mendalam dalam hubungan 

ketetanggaan adalah bertukar pikiran dengan tetangga 

mengenai hal-hal atau masalah-maslah yang berkaitan dengan 

keluarga. Jika tegur sapa baru merupakan permulaan hubungan 

atau merupakan tahapan hubungan yang masih rendah atau 

dangkal, maka bertukar pikiran atau diskusi merupakan 

tingkatan hubungan yang lebih tinggi atau lebih dalam. Topik 

perbincangan pun menunjukan tingkatan atau kedalaman 

hubungan di antara mereka. Apakah yang dibicarakan hanya 

masalah-masalah umum atau kemasyarakatan atau lebih dalam 

dari itu, yakni masalah keluarga. Makin dalam masalah yang 

didiskusikan oleh mereka, tentu hal ini makin menunjukkan 

keeratan hubungan di anatara mereka. 

Dari Tabel 5.2 terlihat dengan jelas adanya perbedaan 

intensitas tukar pikiran dilihat dan masalah yang dibicarakan. 

Pada tukar pikiran yang membicarakan masalah-masalah 
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kemasyarakatan proporsinya cenderung lebih banyak pada 

intensitas yang lebih tinggi (elalu, sering dan jarang) 

dibandingkan dengan tukar pikiran yang membicarakan 

masalah keluarga. Sementara pada intensitas yang rendah 

(Sangat jarang dan tidak pernah) proporsi responden yang 

membicarakan masalah keluarga justru lebih besar 

dibandingkan dengan mereka yang membicarakan masalah 

warga tau kemasyarakatan. Data di atas menunjukkan adanya 

perbedaaan intensitas hubungan ketetanggaan dilihat dari 

tingkatan komunikasi atau masalah yang dibicarakan. 

Bila dilihat kategori frekuensi mereka dalam bertukar 

pikiran dan diskusi dengan topik yang dibicarakan – masalah 

umum dan masalah keluarga – dengan tetangganya dengan 

kategori selalu hampir berimbang banyaknya. Namun ada juga 

responden yang akrab dan terbuka bukan pada tetangga 

dekatnya tetapi pada kenalanya atau kerabatnya yang tinggal di 

blok lain. 

Keakraban dengan para tetangga yang ditandai dengan 

bentuk diskusi baik masalah keluarga ataupun masalah umum 

hampir terjadi pada momen-momen tidak resmi atau situasi 

santai. Misalnya, bila seorang tetangga duduk santai di teras 

rumahnya, maka tetangganya datang bercengkrama. Atau pada 

waktu lain bila ada acara kumpul bersama amaka di antara 
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mereka ada yang sempat membicarakan perihal tertentu 

termasuk masalah keluarga dan masalah umum. 

Seorang Responden yang bekerja pada salah satu 

instansi di Kota Makassar ketika ditemui peneliti menjelaskan 

situasi tersebut ia menuturkan :  

“ Saya senang berdiskusi dengan tetangga mengenai 
masalah apa saja termasuk masalah keluarga. Tetangga 
yang saya ajak bicara juga menyampaikan masalaha 
yang dialaminya pada saya sehingga dengan itu kami 
terkadang mencari solusi bersama atau bahkan cerita itu 
sekedar untuk melepaskan beban semata “ (ARF, 35 
tahun) 
 
Sedang momen yang paling sering terjadi ketika mereka 

saling bercerita, bertukaran pikiran selain seperti yang 

disebutkan di atas, juga pada waktu ada acara kumpul santai 

sambil menikmati acara televisi misalnya nonton bareng sepak 

bola, pertandingan tinju atau acara lainnya. Seperti yang 

dipaparkan oleh seorang responden yang merupakan karyawan 

swasta di Kota Makassar bahwa 

“.....satu blok disini akrab semua dan saling mengenal. 
Kami rata-rata mengadakan acara santai – nonton bareng 
sepak bola, pertandingan tinju, acara makan-makan – 
secara bergantian......” 
 
Sedang responden yang menyatakan jarang 

mendiskusikan baik masalah umum maupun masalah keluarga 

dengan tetangganya termasuk yang paling tinggi frekuensinya. 
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Realitas di lapangan yang ditemukan oleh peneliti menunjukan 

mereka ini kebanyakan juga rata-rata bekerja pada instansi 

pemerintah yang waktu kerjanya dari pagi sampai sore pun 

kalau pulang kantor mengalami keletihan sehingga tidak lagi 

memiliki waktu luang untuk berinteraksi lebih jauh dengan 

tetangga-tetangganya. 

Selain itu, mereka ini kebanyakan jarang dan bahkan 

tidak pernah sama sekali berdiskusi dengan tetangganya baik 

masalah umum ataupun maslah keluarga. Realitas yang terjadi 

pada responden yang memiliki rumah “besar” tersebut 

dimungkinkan oleh, 1) penghuni rumah yang besar lebih senang 

tinggal di dalam rumahnya dari pada di luar yang dengan 

sendirinya Kurang memberinya peluang untuk bertegur sapa 

lebih-lebih berdiskusi dengan tetangganya, 2) rumah besar rata-

rata memiliki pagar tembok yang tinggi sehingga penghuninya 

“jarang” terlihat oleh tetangganya kecuali bila ia keluar, dan 3) 

rumah besar biasanya dikelompokkan dengan sejenisnya dan 

dibangun terpisah dari rumah sebelahnya, dengan demikian 

wajar bila kebanyakan responden kurang kenal-mengenal 

tinggal pada kondisi rumah yang besar. 

Bila dikaitkan dengan fenomena tegur sapa, maka data 

yang ada (Tabel 5.1) memberikan indikasi makin dalam masalah 

yang dibicarakan makin sedikit mereka yang terlibat 

komunikasi yang intens. Sebaliknya makin dangkal – sekedar 
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tegur sapa – masalah yang dibicarakan makin banyak angggota 

komunikasi yang terlibat secara intens. Meskipun proporsi ini 

perlu diuji kembali, namun yang pasti hal tersebut memberikan 

isyarat adanya jarak sosial dan jarak psikis dalam hubungan 

ketetanggaan. Satu kondisi yang mempengaruhi atau 

berkolerasi dengan berlangsungnya komunikasi dalam 

hubungan ketetanggaan. Makin dekat jarak sosial dan jarak 

psikis antartetangga, maka makin terbuka mereka untuk 

mengemukakan masalah-masalah yang lebih dalam/rahasia. 

Sebaliknya, makin jauh jarak sosial atau jarak psikis di antara 

mereka, maka makin tidak terbuka/ tertutup untuk 

mengemukakan masalah-masalah yang bersifat 

mendalam/rahasia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

dilihat dari intensitas komunikasi, ternyata terdapat klasifikasi 

hubungan ketetanggaan pada masyarakat Kompleks BTP. 

Masalah keterbukaan dalam hubungan ketetanggaan ini, berkait 

erat dengan self disclosure (pengungkapan diri). Self disclosure 

merupakan konsep pengungkapan informasi tentang pribadi 

kita kepada orang lain dan sebaliknya (Jourard & Joseph luft 

dalam Smith, 1979: 108). Dalam konteks hubungan ketetanggaan 

– yang lebih melihat komunitas sebagai unit analisis – maka 

yang dimaksud pribadi biasa berarti dirinya atau keluarganya. 

Dalam pengungkapan diri akan terlihat apakah seseorang 

terbuka atau tidak dan ini tentu membutuhkan waktu untuk 
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sampai pada tingkat yang terbuka. Dalam suatu proses 

komunikasi atau hubungan, tidaklah mungkin berlangsung pada 

tahap terbuka, melainkan melalui tahap-tahap tertentu. Tahap-

tahap ini dalam perkembangan hubungan dikenal dengan 

penetrasi sosial (Social Penetration) yang dikemukakan oleh 

Altman dan Taylor (Karp. 1991 : 20). Penetrasi sosial adalah 

proses dimana orang saling mengenal satu dengan lainnya. 

Dalam penetrasi sosial ini terjadi pengungkapan diri. Penetrasi 

sosial berlangsung secara bertahap dimulai dari komunikasi 

basa – basi yang tidak akrab dan terus berlangsung hingga 

tingkat yang lebih akrab dengan topic pembicaraan yang lebih 

bersifat pribadi, seiring dengan berkembangnya atau 

meningkatnya hubungan di antara mereka. Altman dan Taylor 

(Karp. 1991 : 20) mengibaratkan bawang merah (onion) sebagai 

analogi dalam menjelaskan bagaimana orang melalui interaksi 

saling mengelupas lapisan-lapisan informasi menganal diri 

masing-masing. Proses seperti ini tentu berlaku pula dalam 

hubungan ketetanggaan dan ini terbukti dari data penelitian di 

atas, yang menunjukkan tahapan-tahapan yang relative sama.  

B. Mendengar Kabar Tetangga Sakit 

Bila suatu masyarakat telah memiliki kohesivitas dan 

Hubungan Sosial yang tinggi, biasanya cenderung mudah dan 

transparan mengetahui apapun yang terjadi. Ada satu kejadian 
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saja yang menimpa seseorang,maka akan dengan mudah tersiar 

ke tetangga-tetangganya. Artinya, dalam komunitas yang 

memiliki hubungan ketetanggaan yang erat akan mudah 

mendengar kabar tentang tetangga-tetangganya atau memiliki 

sesitifitas sosial yang tinggi. Salah satu informasi yang memiliki 

sensitifitas sosial dan mudah tersebar adalah  mengenai kabar 

tentang orang atau tetangga yang sakit.  

 Tentang hal ini, tampaknya komunitas warga Perumahan 

BTP terdapat komposisi keseimbangan antara mereka yang 

selalu, sering dan jarang mendengar. Mereka yang menyatakan 

selalu mendengar 85%, dan jarang 13%. Adapula satu responden 

yang sangat apatis (tidak pernah mendengar). Responden ini 

kebetualan sering keluar daerah dan keluar provinsi untuk 

menjalankan pekerjaannya sebagai orang lapangan dari salah 

satu perusahaan suasta yang ada di Kota Makassar. Ia biasanya 

meninggalkan rumahnya selama dua pekan dan baru kembali 

setelah tugasnya di suatu daerah. Dengan demikian peluangnya 

kecil untuk mengetahui atau mendapatkan kabar tetangganya 

yang sakit. Bahkan menurutnya meskipun ia mengetahui 

tetangganya sakit, tetapi ia sudah tidak sempat lagi 

meresponnya karena tetangganya telah sembuh dari 

penyakitnya.  
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Tabel 5.3. Responden mengetahui kabar tetangga yang sakit 

No Uraian Frekuensi Presentase % 

1 Selalu 64 86 

2 Jarang 10 13 

3 Tidak pernah 1 1 

Jumlah 75 100 

Sumber  : Hasil Olahan Data Primer 

C. Mengenal Tetangga 

Buah dari kontak dan komunikasi adalah mengenai 

tetangga-tetangganya. Semakin intens seorang warga 

melakukan kontak dan komunikasi dengan tetangga-

tetangganya maka akan semakin luas dan dalam mengenal 

tetangga-tetangganya. Luas artinya banyaknya tetangga yang 

dikenal dalam wilayah/spasial ketetanggaan. Sedangkan dalam 

artinya informasi mengenai tetangga-tetangganya. Dengan 

demikian “luas” disini menunjuk pada subjek yang dikenal, 

sedangkan “dalam” menunjuk jenis informasi dari yang 

dikenalnya. Ukuran luas pada studi ini akan dilihat dari lingkup 

ketetanggaan : sebelah rumah, satu RT dan satu RW. Sementara 

ukuran dalam pada studi ini akan dilihat dari aspek super ficial 

seperti nama, pekerjaan, hingga aspek yang lebih mendalam 

berupa kebiasaan. 
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 Berdasarkan ukuran-ukuran itu, ternyata umumnya 

responden mengenal nama tetangga seblah rumahnya secara 

baik. Karena 79% responden yang menyatakan mengenal 

tetangga semua sebelah rumahnya yang jauh lebih tinggi dari 

pada lingkup RT (47%) dan RW (7%); sedangkan yang tidak 

mengenal baik untuk tetangga sebelah maupun tingkat RT hanya 

2% yang jauh lebih sedikit dibanding tingkat RW (13%). 

 Fenomena tersebut menunjukkan bahwa untuk lingkup 

yang lebih luas, yaitu RT dan RW, proporsi responden yang 

mengenal tetangga ternyata semakin menurun. Situasi tersebut 

merupakan sebagian cirri-ciri dari masyarakat perkotaan, 

dimana semakin kecil lingkungan sosial semakin kuat hubungan 

sosial dan solidaritas dan sebaliknya semakin luas ruang 

lingkup hubungan sosial tersebut semakin lemah tingkat 

solidaritas. 

Tabel 5.4. Mengenal Tetangga 

No. Uraian 
Sebelah 

Kiri/Kanan 
Se-RT Se-RW 

f % f % f % 
1. Semuanya 59 79 35 47 5 7 

2. Sebagian 14 19 38 51 60 80 

3 Tidak Mengenal 2 2 2 10 10 10 

 Jumlah 75 100 75 100 75 100 

Sumber: Hasil Olahan Data 
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Mereka yang mengenal semua tetangga sebelahnya dan 

yang tidak mengenal sama sekali rata-rata ditentukan oleh 

kondisi sosial rumah masing-masing. Pada kategori pertama, 

mereka yang mengenal  semua adalah responden yang tinggal 

pada rumah model terbuka. Kategori mengenal tersebut terdiri 

atas ; kenal nama, kenal pekerjaan, dan kenal asal pekerjaan. 

Selain itu, tetangga yang dimaksud selain tetangga rumah kedua 

juga tetangga yang satu baris dalam blok yang sama tersebut. 

Sedangkan kategori kedua, responden yang tidak mengenal 

tetangganya adalah mereka yang tinggal pada rumah model 

besar dan tertutup dengan berbagai pertimbangan seperti yang 

telah dikemukakan. 

Dari Tabel 5.4 resebut dapat dilihat bahwa tingkat 

kategori yang tertinggi dalam mengenal tetangga berada pada 

tetangga dekat-seblah kiri dan kanan. Sedangkan untuk 

mengenal tetangga yang lebih luas hingga tingkat RT dan RW 

semakin kecil responden yang mengenal tetangganya. 

Tetapi ada sejumlah responden yang mengenal tetangga 

se-RT dan se-RW. Mereka ini selain petugas kelurahan dan 

petugas kecamatan yang memang bertugas melayani 

masyarakat sehingga mereka mengenalnya, juga yang mengenal 

tersebut adalah mereka yang memiliki relasi kerja, relasi profesi 

yang sama dengannya atau bahkan kerabatnya sendiri. Bagi 
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mereka, interaksi yang paling sering terjadi adalah dengan 

komunikasi lewat telfon dan jarang dilakukan face to face. 

Tabel 5.5. Mengenal Tetangga 

No. Uraian 
Sebelah 

Kiri/Kanan 
Se-RT Se-RW 

f % f % f % 
1. Semuanya 41 55 18 24 5 7 

2. Sebagian 32 43 47 63 45 60 

3 Tidak Mengenal 2 2 10 13 25 33 

 Jumlah 75 100 75 100 75 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer  

Responden yang menganal pekerjaan semua tetangga 

sebelah rumahnya (55%) lebih besar dibandingkan dengan 

responden yang mengenal semua tetangganya dalam satu RT 

(24%) atsu satu RW (7%). Sebaliknya jika mereka mengenal 

tetangganya sebagian saja atau tidak mengenalnya, justru 

jumlahnya lebih kecil dalam lingkungan kiri kanan, 

dibandingkan dengan satu RT atau satu RW. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa secara gradual banyak tetangga yang 

dikenal hanya dari dimensi spasial atau lingkungan geografis. 

Secara spasial terlihat semakin dekat jarak fisik antartetangga 

semakin sedikit tetangga yang dikenal. Hal yang sama juga 

terlihat dari segi keadaan informasi, yakni lebih banyak warga 

yang mengenal tetangganya tentang hal-hal yang superficial 

(dangkal) seperti nama dan pekerjaan, sebaliknya semakin 
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sedikit warga yang mengenal tetangganya mengenai hal-hal 

yang lebih mendalam seperti sifat dan kebiasaan.  

Berdasarkan realitas lapangan, interaksi masyarakat 

pemukiman, ada fenomena yang menarik bahwa seseorang 

terkadang mengenal seseorang lainnya bukan didahului oleh 

pertemuan yang dilanjutkan dengan perkenalan – nama dan 

pekerjaan – melainkan seorang lebih dahulu dikenal namanya 

dari tetangga lainnya baru kemudian seseorang tersebut 

berkenalan langsung dengan orang yang bersangkutan. 

Biasanya, setelah kenal mengenal seperti itu tidak ditindak 

lanjuti dengan intensitas perkenalan yang lebih jauh apalagi bila 

orang yang dimaksud tinggal pada blok lain. 

 Fenomena mengenal nama hampir sama dengan 

fenomena mengenal pekerjaan tetangga. Hanya saja untuk 

kategori kedua sedikit lebih rahasia sifatnya bagi kehidupan 

orang kota. Hal tersebut dibuktikan dari perbandingan Tabel 5.4 

dan Tabel 5.4 dimana responden yang mengenal pekerjaan 

tetangga lebih sedikit dibandingkan dengan yang mengenal 

hanya nama saja. 

Dari deskripsi data tersebut di atas, terlihat adanya 

gradasi banyaknya tetangga yang dikenal dilihat dari dimensi 

spasial atau lingkungan geografis. Secara spasial terlihat 

semakin dekat jarak fisik secara geografis semakin banyak 

tetangga yang dikenal, dan sebaliknya semakin jauh jarak fisik 
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antar tetangga semakin sedikit tetangga yang dikenal. Hal yang 

sama juga terlihat dari segi ke  dalam informasi, yakni lebih 

banyak warga yang mengenal tetangganya tentang hal-hal yang 

superficial (dangkal) seperti nama dan pekerjaan, sebaliknya 

semakin sedikit warga yang mengenal tetangganya mengenai 

hal-hal yang lebih mendalam seperti sifat dan kebiasaan. 

Adanya pengaruh speasial (jarak fisik secara geografis) 

terhadap banyaknya tetangga yang dikenal ini menunjukkan 

bahwa jauh dekatnya jarak fisik antar tetangga berpengaruh 

terhadap intensitas hubungan ketetanggaan di antara mereka. 

Tampaknya ada kecenderungan bahwa semakin dekat jarak 

fisik antartetangga, maka semakin intensif hubungan 

ketetanggaan di antara mereka. Tampaknya ada kecenderungan 

bahwa semakin dekat jarak fisik antartetangga, maka semakin 

intensif komunikasi atau hubungan ketetanggaan di antara 

mereka, dan hal ini berimbas pada banyaknya tetangga yang 

dikenal dan kedalam informasi yang diketahuinya. Sebaliknya, 

semakin jauh jarak fisik antartetangga, maka semakin kurang 

intensif komunikasi atau hubungan ketenggaan di antara 

mereka, sehingga hal ini pun berimbas pada semakin sedikitnya 

tetangga yang dikenal termasuk informasi yang lebih mendalam 

mengenai tetangga-tetangganya. 

Tampaknya, fenomena tersebut sangat relevan dengan 

beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Festinger, 
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Schahter dan Banck (1950), Newcomb (1956), dan Penny serta 

Robertson (1962) (periksa Budyatna, dkk., 1994: 131) yang 

menyatakan bahwa orang akan lebih sering berkomunikasi 

dengan orang-orang yang paling dekat dengannya dari segi 

dimensi ruang (jarak fisik). Temuan dari studi itu menunjukkan 

bahwa penghuni apartemen akan lebih sering berkomunikasi 

dengan penghuni yang apartemennya saling berhadapan, 

dibandingkan dengan penghuni apartemen yang berada paling 

ujung. Temuan lain menyatakan bahwa penghuni apartemen 

yang pintu masuknya berada dekat tangga apartemen bertingkat 

lebih sering berkomunikasi dibandingkan dengan penghuni 

apartemen lainnya. Hal ini disebabkan tangga tersebut 

merupakan tempat berlalu-lalang-nya penghuni apartemen 

sehingga lebih memungkinkan penghuni yang tinggal dekat 

tangga berkomunikasi dengan penghuni yang barlalu-lalang 

tersebut. Dalam konteks Indonesia yang perumahannya lebih 

banyak berbentuk horizontal, maka warga yang rumahnya di 

mulut gang akan lebih sering berkomunikasi dibandingkan 

dengan penghuni lainnya yang tinggal di sebelah dalam gang. 

Temuan penelitian ini yang diperkuat oleh berbagai 

temuan terdahulu yang mengindikasikan adanya pengaruh jarak 

fisik (faktor spasial) terhadap jarak sosial dalam konteks 

hubungan ketetanggaan. Bahwa dalam hubungan ketetanggaan, 

letak tempat tinggal yang berdekatan (jarak fisik yang dekat) 
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akan lebih memungkinkan terbentuknya jarak (hubungan) sosial 

yang dekat pula, dan sebaliknya, tempat tinggal yang berjauhan 

(jarak fisik yang jauh), cenderung sulit untuk membentuk jarak 

(hubungan) sosial yang lebih dekat dalam hubungan 

ketetangaan. 

Bila melihat lingkup ketetanggaan yang ada baik dilihat 

dari segi spasial maupun sosial, maka temuan penelitian ini 

memperlihatkan adanya klasifikasi dalam hubungan 

ketetanggaan, seperti pada intensitas komunikasi yang juga 

menunjukkan adanya klasifikasi. Dari segi spasial, klasifikasi 

itu dilihat dari dekat atau jauhnya jarak fisik atau jarak tempat 

tinggal. Bila mendasarkan pada ukuran spasial yang digunakan 

pada studi dari jarak fisik (lingkungan geografis) yang juga 

sekaligus menggambarkan klasifikasi hubungan sosial (jarak 

sosial) dalam konteks ketetanggaan. 

D. Mengunjungi Tetangga 

Indikator penting lain yang dapat dijadikan ukuran untuk 

melihat intensitas hubungan ketetanggaan, yang merupakan 

bagian dari komunikasi adalah aktivitas kunjung mengunjungi 

antartetangga. Kunjung mengurangi antar tetangga ini penting 

karena dengan aktivitas inilah jaringan hubungan ketetanggaan 

secara nyata terbentuk. Bila sebuah komunitas diibaratkan 

rumah atau jaring laba-laba, maka kunjungan ke rumah tetangga 



 
 
 
 
 

 

Kontak dan Komunikasi | 61  
 

ini bagaikan seutas tali atau benang penghubung dalam jarring 

laba-laba tersebut. Makin sering terjadi kunjung-mengunjungi 

antartetangga dalam sebuah komunitas maka makin kuatlah 

hubungan ketetanggaan di antara mereka dan hal ini berakibat 

pula pada semakin kohesinya komunitas tersebut. Ibarat rumah 

laba-laba tadi, maka sering terjadinya kunjungan ini ibarat 

memperbanyak jalinan benang pada sarang/jarring laba-laba 

tersebut sehingga semakin memperkokoh sarang atau jaring 

laba-laba sebagai tempat tinggal, sekaligus sebagai tempat 

perlindungan yang aman. 

Dalam sudut pandang agama islam, kunjung-

mengunjungi ini disebut sebagai tali silaturahim (tali kasih 

saying), tali penghubung antarwarga dan keluarga yang 

daripadanya tumbuh komunitas. Dengan semakin sering terjadi 

kunjung mengunjungi antarwarga dan keluarga, maka akan 

semakin kuatlah jalinan silaturahim dan ikatan kasih saying di 

antara warga, yang pada akhirnya tumbuh ikatan sosial dan 

perasaan sebagai satu keluarga. Pada gilirannya, akan semakin 

memperkokoh persatuan (kohesifitas) warga yang tinggal 

bersama dalam satu komunitas tertentu. Karena itulah kunjung-

mengunjungi menjadi ukuran penting dalam melihat intensitas 

hubungan ketetanggaaan  di Kompleks BTP. Realitasnya terlihat 

pada Tabel 5.6 berikut. 
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Tabel 5.6 Mengunjungi Tetangga dan Keperluan 

No. Uraian Frekuensi % 

1. Ya, meski tidak ada keperluan 33 44 

2. Ya, bila ada keperluan 42 56 

 Jumlah 75 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 

Dari Tabel 5.6 di atas, terlihat bahwa seluruh responden 

penelitian pernah berkunjung ke rumah tetangga. Akan tetapi, 

sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka 

mengunjungi tetangga jika ada keperluan saja. Ini dinyatakan 

oleh 56% responden. Sementara mereka yang suka mengunjungi 

tetangga, meskipun tidak ada keperluan hanya 44%. Ini 

menunjukkan bahwa intensitas hubungan ketetanggaan para 

warga di Kompleks BTP relatif sedang. Akan tetapi data ini tetap 

menunjukkan adanya interaksi yang cukup baik di antara para 

warga. Karena itulah responden tidak ada yang tidak pernah 

berkunjung ke rumah tetangga. Ini menunjukkan adanya 

aktivitas kehidupan sosial yang cukup baik pada komunitas 

Kompleks BTP, khususnya hubungan ketetanggaan. Lebih dari 

itu, kondisi ini juga menunjukkan masih adanya warga BTP yang 

memiliki hubungan personal dengan tetangga-tetangganya, 

meskipun proporsinya relative sedikit. Di samping itu juga 

masih terdapatnya warga yang masih melakukan kontak-kontak 



 
 
 
 
 

 

Kontak dan Komunikasi | 63  
 

primer di antara mereka melalui kunjung ke rumah-rumah 

tetangga. 

Tabel 5.7. Jangka Waktu Mengunjungi Tetangga 

No. Uraian  Frekuensi % 

1. Seminggu sekali 5 7 

2. Sebulan sekali 13 17 

3 Jarang/tidak tentu 57 76 

 Jumlah  75 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 

Kunjungan kelompok yang terakhir ini tidak rutin, 

melainkan bergantung pada keperluan atau kesempatan yang 

ada. Dari sisi kunjungan ini, tampaknya intensitas warga dalam 

hubungan ketetanggaan relative rendah. Bias jadi hal ini 

disebabkan karena pada umumnya orang kota bekerja di sektor 

formal, yang memiliki waktu bekerja yang relative ketat 

sehingga tidak banyak waktu bagi mereka untuk malakukan 

kunjungan ke rumah tetangganya, kecuali pada hari-hari libur 

kerja. Pada hari libur pun, pada mereka yang bekerja sebagai 

wartawan terkadang melakukan aktivitas seperti biasa, 

sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk 

bersilaturahmi dengan tetangga-tetangganya. Hal inilah yang – 

mungkin – menyebabkan intensitas kunjungan ke rumah 

tetangga menjadi relatif rendah. 
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Tabel 5.8. Aktivitas Kunjungan Ke Tetangga 

No. Uraian  Frekuensi  %  

1. Ngobrol  67 89 

2. Domino, catur,  8 11 

 Jumlah  75 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 

Mengenai aktivitas yang dilakukan responden saat 

berkunjung ke rumah tetangga terlihat dalam tabel di atas. Dari 

tabel tersebut terlihat, sebagaian besar aktivitas yang dilakukan 

oleh responden adalah berbincang-bincang atau ngobrol dengan 

tetangga. Aktivitas ini dilakukan oleh 89% responden. Selain 

berbincang-bincang, aktivitas lain yang dilakukan adalah main 

domino, main catur atau permainan lainnya, seperti main kartu 

dan olah raga (tennis meja). Aktivitas ini dilakukan oleh 11% 

responden. Berdasarkan uraian tersebut maka indikator kontak 

dan komunikasi, ternyata termasuk pada klasifikasi tinggi.[]  
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Bentuk Kerja Sama Di Kompleks 

Perumahan 

 

A. Pinjam-meminjam Uang dan Barang 

Salah satu bentuk kerjasama dalam suatu komunitas 

adalah pinjam meminjam antartetangga. Pinjam meminjam yang 

akan dilihat dalam studi ini adalah dalam bentuk uang dan 

barang. Melalui aktivitas ini dilandasi perasaan-perasaan yang 

mendasar, yakni kepercayaan dan rasa ingin menolong/ 

membantu. Dalam masyarakat pedesaan, aktivitas ini bisa 

menjadi indikator penting untuk menilai keeratan hubungan 

antartetangga. Bahkan bisa menjadi sarana penting untuk 

membentuk jaringan hubungan sosial dan kohesivitas sosial. 
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 Pada responden penelitian yang sudah memiliki ciri-ciri 

masyarakat perkotaan, tampaknya aktivitas pinjam-meminjam 

ini intensitasnya relatif rendah. Pada tabel berikut terlihat 

secara lebih rinci.  

Tabel 6.1 Pinjaman Barang dan Uang. 

No Intensitas 
Barang Uang 

f % f % 
1 Sering 4 5 2 3 

2 Jarang 61 82 13 17 

3 Tidak Pernah 10 13 60 80 

 Jumlah 75 100 75 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 

Dalam hal meminjam barang dan uang, dari tabel di atas 

terlihat bahwa sebagian besar responden menyatakan jarang 

(82%), dan 80% untuk uang. 

 Dalam hal meminjamkan barang dan uang, Tabel 6.1 

menunjukkan bahwa aspek tersebut proporsinya ternyata relatif 

berbeda, meskipun belum tentu signifikan. Perbedaan tersebut 

terlihat dari proporsi responden yang semakin membesar ke 

arah intensitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

mereka yang suka pinjam barang dan uang pada tetangga. 

Proporsi responden yang sering meminjamkan barang dan uang 

lebih besar, yakni 47% untuk barang dan 13% untuk uang. 

Sedangkan responden yang sangat jarang dan tidak pernah 
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meminjamkan barang proporsinya lebih kecil, yakni 39% untuk 

barang dan 16% untuk uang; 14% untuk barang dan 71% untuk 

uang. Adanya responden yang sering meminjamkan uang pada 

tetangganya disebabkan karena tetangganya kebetulan adalah 

keluarganya dan kerabat dekatnya. 

Tabel 6.2 Meminjamkan Barang dan Uang. 

No Intensitas 
Barang Uang 

f % F % 

1 Sering 35 47 10 13 

2 Jarang 29 39 12 16 

3 Tidak Pernah 11 14 53 71 

 Jumlah 75 100 75 100 

Sumber: Hasil Olahan Angket 

Besarnya proporsi pada mereka yang suka 

meminjamkan barang daripada mereka yang sukan meminjam 

ini, mengindikasikan sikap warga pada komunitas penelitian 

yang lebih bersikap proporsional atau suka membantu 

tentangga-tetangganya daripada suka merepotkan. Dari sisi ini 

tampaknya ciri-ciri masyarakat gemeinschaft masih melekat 

pada komunitas di lokasi penelitian. Belum banyak terjadi 

perubahan pola sikap secara signifikan ke arah ciri-ciri 

masyarakatnya mengalami suasana baru sehinggga pola 

kehidupan mereka belum banyak meninggalkan ciri-ciri 

masyarakat yang lama yang ditandai personalitas, kekerabatan, 
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ikatan sosial dan sensitifitas (kepekaan/kepedulian) sosial yang 

relatif tinggi. Walaupun hal ini perlu penelusuran yang lebih 

mendalam, namun sebagai informasi awal data ini sangat bisa 

dipercaya. 

 Dalam hal pinjam-meminjamkan barang dan uang pada 

tetangga seperti terlihat dalam tabel di atas, variasinya tidak 

jauh berbeda. Barang yang sering dipinjam atau meminjamkan 

lebih bersifat temporer dan bukan barang istimewa-helm, sabit, 

sekop, dan selang air. Seperti yang diungkapkan oleh seorang 

responden-guru SD-bahwa: 

“….tetangga biasanya pinjam helm atau sekop sesaat 
karena kami punya, dari biasanya juga sya meminjam 
barang-barangnya yang mereka punya tetapi sya tidak.” 
(TWK, 32 Tahun) 

Sedangkan dalam persoalan uang lebih banyak 

responden yang tidak pernah meminjamkan uang pada tetangga 

(71%) da nada responden (7%) yang sering meminjamkan uang 

pada tetangga. Relatif rendahnya aktivitas pinjam meminjam 

uang antar tetangga ini bisa jadi disebabkan oleh taraf ekonomi 

warga yang relatif baik atau mungkin juga karena sarana pinjam 

meminjam antartetangga ini telah diambil perannya oleh 

lembaga perekonomian modern, seperti bank, koperasi, atau 

lembaga ekonomi warga setempat, seperti arisan warga dan lain 

sebagainya. 
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B. Partisipasi Terhadap Tetangga Yang Sakit, 
Meninggal Dunia, Terkena Musibah 

Pada uraian di depan telah dikatakan bahwa sensitifitas 

sosial warga pada komunitas penelitian relatif masih tinggi, 

sehingga kepedulian mereka terhadap tetangga-tetangganya 

pun masih relatif baik. Linier dengan perasaan ini adalah 

munculnya sikap solider pada mereka terhadap tetangga-

tetangganya, yakni sikap mau menolong dan membantu 

tetangga-tetangganya apabila tetangganya terkena musibah. 

Gambaran mengenai hal ini terlihat pada Tabel 6.3 berikut. 

Tabel 6.3. Membesuk Tetangga Yang Sakit Di Rumah/Di Rumah 
Sakit. 

 
NO 

 
Intensitas 

Di Rumah Di Rumah Sakit 

f % F % 
1 Sering 53 71 50 67 

2 Jarang 20 26 21 28 

3 Tidak Pernah 2 3 4 5 

 Jumlah 75 100 75 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 

Dari Tabel 6.3 di atas terlihat bahwa solidaritas 

responden terhadap tetangga yang sakit ternyata cukup baik, 

karena sebagian besar responden membesuk ke rumah 

tetangganya apabila ada yang sakit. Demikian pula jika 

tetangganya yang sakit tersebut dirawat di rumah sakit, 
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solidaritas responden relatif konsisten. Mereka cenderung (67%) 

menyatakan sering mengunjungi. 

Tampaknya tidak ada perbedaan berarti dalam 

membesuk tetangga yang sakit apakah ia dirawat di rumah atau 

di rumah sakit. Tampaknya solidaritas sosial terhadap tetangga 

yang sakit ini tidak dipengaruhi oleh jarak fisik. Artinya 

sensitifitas mereka konsisten tidak luntur karena jarak yang 

jauh atau menebal karena jarak yang dekat. Mereka yang biasa 

membesuk tetangganya yang sakit tetap saja datang meskipun 

tetangganya itu dirawat di rumah sakit yang letaknya jauh dari 

rumah. Demikian pula demikian pula dengan mereka yang tidak 

biasa membesuk tetangga yang sakit, tetap saja tidak datang 

meskipun dirawat di rumahnya yang letaknya berdekatan. 

Solidaritas terhadap tetangga yang meninggal dunia juga 

menunjukkan intensitas yang relatif tinggi. Sebagian besar 

responden (84%) menyatakan sering melayat jika ada 

tetangganya yang meninggal dunia. Hanya sebagian kecil 

responden yang menyatakan jarang melayat apabila ada 

tetangganya yang meninggal dunia.  
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Tabel 6.4. Melayat Dan Mengantar Jenazah. 
 
No 

 
Intensitas 

Melayat 
Mengantar 

Jenazah 
f % F % 

1 Sering 63 84 47 63 

2 Jarang 12 16 27 36 

3 Tidak Pernah 0 0 1 1 

 Jumlah 75 100 75 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer  

Solidaritas terhadap tetangga yang meninggal dunia tidak 

hanya dalam wujud perbuatan melayat, tetapi juga mengntarkan 

jenazah hingga kekuburan. 

 Tingginya tingkat solidaritas atau partisipasi warga 

dalam kegiatan kematian, baik secara material maupun non 

material ini menunjukkan kuatnya ikatan sosial di antara 

mereka. Mereka sudah merasa sebagai satu keluarga, sehingga 

mereka mudah tersentuh untuk membantu tetangganya yang 

mengalami kematian tersebut. Atau semacam menjadi 

kewajiban sosial bagi mereka. 

 Dalam sudut pandang agama islam (karena mayoritas 

warga adalah Muslim), bisa jadi hal ini disebabkan adanya 

kewajiban bagi ummat untuk mengurus jenazah hingga 

penguburan selesai. Meski kewajiban ini bukan kewajiban 

individual bagi seluruh umat, karena merupakan fardhu kifayah 
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(kewajiban komunal), yang artinya bila sudah ada sebagian umat 

yang mengurus jenazah, maka gugurlah kewajiban bagi yang 

lainnya. Tetapi kewajiban ini tetap melekat secara komunal bagi 

komunitas tertentu apabila ada anggotanya yang meninggal 

dunia dan harus mengurusnya hingga acara penguburan selesai. 

C. Partisipasi dalam Kegiatan Perkawinan/Khitanan. 

Wujud solidaritas yang berkaitan dengan kegiatan 

keluarga yang dapat dijadikan indikator untuk melihat 

intensitas hubungan ketetanggaan juga dapat dilihat dalam 

penyelenggaraan kegiatan perkawinan atau khitanan, atau 

bentuk selamatan lainnya. Dalam kegiatan keluarga ini wujud 

aktivitasnya meliputi mengundang, menghadiri undangan, atau 

membantu penyelenggaraan resepsi perkawinan/khitanan. 

Pada umumnya responden mengundang tetangga apabila 

mereka mengadakan resepsi atau hajatan perkawinan/ 

khitanan. Sikap ini ditunjukkan oleh sebagian besar responden 

yang menyatakan selalu. Akan tetapi ada juga responden yang 

jarang atau sangat jarang mengundang tetangga, jika mereka 

mengadakan resepsi/hajatan perkawinan/khitanan.  
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Tabel 6.5. Mengundang Tetangga Jika Mengadakan Resepsi 
Perkawinan/Khitanan. 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Selalu 71 95 

2 Jarang 4 5 

 Jumlah 75 100 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer. 

Tabel 6.5 di atas mengungkapkan inisiatif responden bila 

hendak mengadakan kegiatan keluarga. Dari semua responden, 

hampir semua (95 persen) menyatakan ‘selalu’ menghadirkan 

atau mengundang para tetangganya untuk datang ke acaranya. 

Hanya 5 persen yang mengakui ‘jarang’ mengundang 

tetangganya. 

Mengundang tetangga dalam sebuah acara perkawinan 

dapat dikatakan sebagai sebuah ‘keharusan’ bahkan 

‘kewajiban’. Hal tersebut bukan hanya sebagai sebuah simbol 

ikatan kemanusiaan semata, melainkan juga sebagai sebuah 

permohonan restu mempelai atas hajatan tersebut.  

Demikian halnya untuk kegiatan ‘khitanan’ yang 

diselenggarakan secara khusus dalam bentuk seremonial atau 

pesta. Para tetangga juga diundang untuk turut bergembira atas 

sebuah status “baligh’ yang dimiliki oleh seorang anak yang 

sedang berkhitan tersebut. Harapannya adalah agar para 
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undangan tersebut memanjatkan doa untuk sang anak supaya 

dapat menjadi pribadi yang taat agama dan orang tua.  

Tabel 6.6. Menghadiri Undangan Kawin/Khitanan Tetangga. 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Selalu 68 91 

2 Jarang 7 9 

 Jumlah 75 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 

Proporsi yang hampir sama, terlihat pada sikap 

responden dalam menghadiri undangan apabila tetangga 

mengadakan resepsi perkawinan atau khitanan atau selamatan 

lainnya. Mereka yang menyatakan selalu menghadiri undangan 

apabila ada tetangga yang mengadakan resepsi perkawinan atau 

khitanan atau selamatan lebih besar jumlahnya (91%). 

Menghadiri sebuah ‘undangan’ pada dasarnya 

merupakan bentuk respon balasan yang kita berikan kepada 

tetangga yang memberi undangan tersebut. Hal ini lebih dari 

sekedar menyelesaikan urusan pertetanggaan, melainkan ada 

bentuk modal sosial berupa kepercayaan yang sedang dibangun 

secara sosial. ‘Undangan’ adalah simbol kepercayaan orang lain 

kepada  yang diundang, dan menghadirinya adalah bentuk 

penerimaan kita atas kepercayaan tersebut. 



 
 
 
 
 

 

Kerja Sama (Cooperation) | 75  
 

D. Partisipasi Dalam Kegiatan Bersama 

Antartetangga  

Tinggi rendahnya intensitas hubungan ketetanggaan 

antarwarga yang tinggal di Kompleks BTP dapat pula dilihat dari 

paertisipasi mereka dalam kegiatan bersama di lingkungan 

ketetanggaan mereka. Makin aktif mereka dalam kegiatan 

bersama, maka hal ini menunjukkan makin tingginnya 

intensitas mereka dalam hubungan ketetanggaan. Partisipasi 

dalam kegiatan bersama ini akan dilihat dari kerja bakti, 

siskamling, peringatan hari besar nasional, rapat/pertemuan 

warga, dan kegiatan keagamaan yang semuanya berpengaruh 

terhadap terciptanya kerukunan hidup bersama antarwarga. 

Dalam kegiatan kerja bakti, aktivitas responden cukup 

tinggi. Sebagian besar dari mereka (84%) lebih banyak yang 

menyatakan seialu. Sementara hanya sedikit menyatakan 

jarang. Tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah 

mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal 

mereka. 

Tabel 6.7. Partisipasi Kerja Bakti 
No. Jawaban Frekuensi Persentase 

1. Selalu 63 84 

2. Jarang 12 16 

Jumlah 75 100 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer 
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Indikator yang lebih khusus untuk mengukur tinggi 

rendahnya aktivitas bersama dalam kaitan dengan intensitas 

hubungan ketetanggaan adalah partisipasi warga dalam 

kegiatan keagamaan. Dikatakan lebih khusus, karena 

partisipasi ini tidak mencakup semua warga, melainkan hanya 

satu agama, misalnya Islam. Kekhususan lain yang dimaksud di 

sini adalah bahwa kegiatan keagamaan ini bukan kegiatan ritual 

umum, melainkan kegiatan yang bertujuan mengakrabkan 

warga, misalnya majelis taklim atau pengajian yang 

dilaksanakan di rumah-rumah, bukan di masjid atau musholla. 

Dari segi ini lebih banyak responden yang menyatakan selalu 

berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, walaupun masih 

dijumpai yang menyatakan jarang dan tidak pernah 

berpartisipasi. 

Tabel 6.8. Kegiatan Majelis Taklim 
No. Jawaban Frekuensi Persentase 

1. Selalu 51 68 

2. Jarang 13 17 

3. Tidak Pernah 11 15 

Jumlah 75 100 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer 

Dari aspek kerjasama, terlihat tingkat intensitas yang 

cenderung tinggi pada hampir seluruh sub-aspek yang diukur, 
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baik dilihat dari solidaritas antartetangga, aktivitas tolong 

menolong antar tetangga kecuali pada aktivitas pinjam 

meminjam yang cenderung rendah. 

Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pada anggota 

komunitas akan pentingnya kehidupan bersama, sehingga 

mereka perlu saling mendukung dan saling membantu antara 

satu anggota dengan anggota lainnya demi kepentingan bersama 

tersebut. Kesadaran bersama inilah yang mendasari 

berlangsungnya kerjasama di antara anggota komunitas. Seperti 

dikatakan oleh Charles Horton Cooley (Soekanto, 1990 : 80): 

“Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka 

mempunyai kepentingan-kepentingan'yang sama...; kesadaran 

akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya 

organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja 

sama yang berguna.”[] 
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Interaksi Disosiatif Di Kompleks 

Perumahan 

 

Dalam buku ini, disamping menggunakan indikator-

indikator interaksi sosial yang bersifat asosiatif, juga digunakan 

indikator-indikator interaksi sosial yang bersifat disasosiatif 

seperti kompetisi, kontravensi dan konflik. 

Kompetisi atau persaingan akan muncul bila di dalam 

suatu komunitas terdapat pra-kondisi yang mendukung 

terjadinya persaingan tersebut. Pra kondisi tersebut pertama 

adalah adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat, 

seperti perbedaan kelas sosial, perbedaan etnik, dan terutama 

adalah perbedaan kepentingan. Kedua, kondisi psikis yakni 

keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang juga diperlukan 

oleh orang lain atau berupa perasaan tidak mau kalah atau 

ketinggalan dari yang lain. Kombinasi dari dua kondisi ini bisa 

Bab 

7 



 
 
 
 
 

 

Kompetisi dan Kontravensi | 80  
 

menimbulkan persaingan dalam masyarakat dalam berbagai 

bidangnya. 

Dalam kehidupan ketetanggaan persaingan itu bisa 

muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah “unjuk 

kekayaan”. Persaingan dalam bentuk ini biasanya dipicu oleh 

salah seorang warga yang suka “pamer kekayaan”. Sikap ini 

kemudian memicu tetangga lainnya ung tidak mau kalah dengan 

menunjukkan sikap yang sama dengan tetangganya yang suka 

pamer kekayaan tersebut, maka persaingan ini semakin jadi 

dibarengi dengan munculnya prasangka-presangka buruk di 

antara mereka. Dari kondisi ini kemudian muncul konflik 

terbuka di antara mereka. Bagaimana kadar persaingan dalam 

bentuk ini, dapat dilihat dari perasaan responden terhadap 

tetangga yang suka pamer kekayaan. 

Tabel 7.1 Risih Bila Tetangga Suka Pamer 
No. Jawaban Frekuensi Persentase 

1. Selalu 24 32 

2. Jarang 14 19 

3. Tidak pernah 37 49 

Jumlah 75 100 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer 

Tabel 7.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden (49%) menyatakan tidak pernah merasa risih jika ada 

tetangganya yang suka pamer kekayaan. Mereka yang 
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menyatakan jarang (19%) iebih sedikit dibandingkan yang 

menyatakan selalu (32%). Data ini menunjukkan kadar 

persaingan yang relatif rendah. Pada umumnya mereka “cuek” 

atau tak acuh terhadap tetangganya yang suka pamer kekayaan. 

Bila dilihat secara dikotomis, ada dua kelompok 

responden yang memiliki sikap yang berbeda terhadap tetangga 

yang suka pamer kekayaan, yaitu mereka yang tidak merasa 

risih dan mereka yang merasa risih. Masing- masing kelompok 

ini memiliki alasan sendiri-sendiri. Dari data kualitatif diperoleh 

gambaran, mereka yang tidak merasa risih memiliki alasan, 

bahwa masalah pamer kekayaan adalah hak atau urusan 

masing-masing. Mereka tidak mau tahu dan tidak mau pusing 

dengan urusan orang lain. Karena masing-masing punya rezeki 

sendiri-sendiri, yang penting tidak mengganggu orang lain. 

Alasan lain yang muncul mengapa responden tidak merasa risih 

adalah karena memang tidak pernah terjadi atau tidak ada 

tetangga yang suka pamer kekayaan. Sementara itu, mereka 

yang merasa risih memberi alasan bahwa di antara warga 

banyak yang tidak mampu dari segi ekonomi sehingga jika ada 

yang suka pamer kekayaan dikhawatirkan timbul kesenjangan 

sosiai, rasa iri hati, dan rasa benci pada orang yang suka pamer 

kekayaan tersebut. Karena itu mereka menganggap bahwa 

pamer adalah sesuatu hal yang tidak baik dan karenanya 

mereka merasa risih. 
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Pada kalangan menengah atas, sikap acuh tak acuh 

terhadap tetangga yang pamer kekayaan ini memiliki 

keterkaitan dengan sifat individu terhadap warga lainnya. 

Penjelasan kepada penulis dalam kesempatan wawancaran 

mendalam: “Sifat individualisme pada warga kami bersifat 

positif. Misalnya ada tetangga yang suka pamer kekayaan, kita 

cuek saja. Buat apa memikirkan tetangga”. Penjelasan ini 

tampaknya persaingan yang rendah ini berkait pula dengan 

munculnya gejala individualisme pada warga, bukan semata-

mata karena toleransi. 

Terlepas dari alasan yang dikemukakan, jika dilihat dari 

komposisi jawaban responden, maka proporsi yang ada 

menunjukkan bahwa potensi konflik yang bersumber dari sikap 

warga yang bersifat ekonomis ini relatif kecil karena sebagian 

besar responden kurang memiliki perasaan yang mudah 

terpancing oleh sikap tetangga yang berlebihan. ini berarti 

kemungkinan terjadinya konflik terselubung atau terbuka dalam 

hubungan ketetanggaan sebagai akibat sikap atau tingkah laku 

tetangga yang suka pamer kekayaan relatif kecil. 

Potensi konflik dalam bentuk kontravensi yang 

disebabkan perbedaan atau kesenjangan sosial ekonomi adalah 

munculnya “pergunjingan”. Dalam perspektif bahasa Indonesia 

“mempergunjingkan orang lain” sepertinya telah menjadi 
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karakter budaya masyarakat. karena itu dalam studi ini hal 

tersebut menjadi salah satu indikator penting yang perlu dilihat. 

Tabel 7.2. Tetangga Suka Bergunjing 

No. Jawaban Frekuensi Persentase 

1. Selalu 3 4 

2. Jarang 47 63 

3. Tidak pernah 25 33 

Jumlah 75 100 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer 

Dalam hal ini, tampaknya tidak terlalu banyak responden 

yang mendengar tetangganya yang suka bergunjing, karena 

hanya 4% responden. Sementara sebagian besar responden lain 

menyatakan jarang (63%), serta tidak pemah (33%) tetangganya 

bergunjing. Fenomena ini juga menunjukkan kecilnya potensi 

konflik dalam hubungan ketetanggaan pada warga kompleks 

BTP. 

Bila dikaitkan dengan agama, pergunjingan ini bisa 

disebut “fitnah” bila isi pergunjingan itu tidak benar, dan 

“memfitnah” itu dianggap sebagai tindakan yang sangat kejam, 

bahkan dari sisi agama Islam dipandang lebih kejam daripada 

pembunuhan. Oleh karena itu tindakan saling bergunjing itu 

harus dihentikan dan kepada orang yang bergunjing sebaiknya 

perlu diberikan teguran agar tidak merusak kehidupan 

ketetanggaan. Bagaimana sikap dan upaya responden apabila 
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ada tetangga yang bergunjing, apakah mereka bersikap proaktif 

menegur atau mengingatkan atau bersikap apatis. 

Tabel 7.3 Menegur Tetangga Yang Sering Bergunjing 

No. Jawaban Frekuensi Persentase 

1. Selalu 5 7 

2. Jarang 27 36 

3. Tidak pernah 43 57 

Jumlah 75 100 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer 

Bahwa mayoritas responden (57%) bersikap masa bodoh 

atau apatis jika ada tetangga yang bergunjing. Sementara 

mereka yang bersikap proaktif, dalam arti menegur atau 

mengingatkan jika ada tetangga yang bergunjing jumiahnya 

relatif sedikit. Namun, cukup banyak pula yang menyatakan 

jarang. 

Mengapa mayoritas responden tidak pernah menengur 

atau terkesan masa bodoh bila ada yang bergunjing, temyata 

alasannya bermacam-macam. Alasan yang paling banyak 

adalah karena memang tidak ada tetangga yang bergunjing, 

semuanya baik-baik. Alasan lain adalah yang menunjukkan 

sikap apatis, yaitu bahwa hal itu bukan hal yang penting, 

karenanya anggap saja angin lalu, nanti juga bosan sendiri. 

Dosanya ditanggung sendiri oleh pelaku, jadi lebih baik 

instrospeksi diri. Alasan yang lebih rasional adalah karena jika 
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menegur khawatir menyinggung atau memperkeruh keadaan. 

Karenannya demi kerukunan warga tidak perlu menegur agar 

tidak menimbulkan konflik. Sedangkan alasan bagi responden 

yang sering atau selalu menegur adalah karena, “perbuatan itu 

tidak baik, maka sudah menjadi kewajiban untuk mengingatkan 

agar persatuan dan kedamaian warga tetap terjaga.” Secara 

lebih rasional alasan lainnya adalah bahwa “Setiap orang atau 

RT memiliki rahasia dan problem masing-masing dan orang lain 

tidak perlu ikut campur memperkeruh keadaan dengan 

bergunjing. Apalagi jika pergunjingan itu menjeiekkan orang 

lain, maka jika meluas hal itu sangat tidak baik. Karena itu orang 

yang bergunjing perlu ditegur atau diingatkan.” 

Bentuk lain dari kontravensi yang bisa memicu konflik 

dalam hubungan ketetanggaan adalah kebiasaan berdebat atau 

berbeda pendapat yang tidak sehat. Dalam masyarakat kota 

belumlah terbiasa untuk melakukan perdebatan secara sehat 

yang tidak melibatkan emosi dan tidak berujung pada 

pertengkaran. Tidak sedikit suatu perdebatan yang berujung 

pada pertengkaran atau perselisihan. Selain itu, tidak jarang 

pula terus berlanjut sampai pada perkelahian. 

Kenyataan yang ada, tidak banyak responden yang suka 

berdebat atau berbeda pendapat dengan tetangga-tetangganya 

apabila ada sesuatu masalah. Hanya sebagian kecil (3%) 

responden yang menyatakan selalu. 
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Dari data kualitatif dapat diidentifikasi beberapa 

masalah yang biasanya diperdebatkan oleh responden 

penelitian. Beberapa masalah itu dapat dikelompokkan dalam 

tiga masalah utama, yaitu: 1) masalah umum seperti masalah 

politik dan ekonomi nasional, 2) masalah lingkungan dan sosial 

warga, seperti masalah kebersihan, tata krama, penggunaan 

jalan, kegiatan bersama dan lain-lainnya, dan 3) masalah yang 

berkaitan dengan agama seperti masalah akidah dan ibadah. 

Tabel 7.4 Berdebat/Berbeda Pendapat 
No Jawaban Frekuensi Persentase 

1 

2 

3 

Selalu 

Jarang 

Tidak Pernah 

2 

36 

37 

3 

48 

49 

Jumlah 75 100 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 

Konflik atau pertentangan dalam masyarakat heterogen 

biasanya sangat rawan terjadi. Fenomena tersebut bisa 

disebabkan oleh substansi heterogenitas itu sendiri yang tidak 

mencapai titik temu atau oleh berbagai kepentingan dalam skala 

kecil yaitu ketetanggaan. Tetapi, terkadang heterogenitas itu 

sendiri menjadi faktor pemicu untuk mencapai suatu kondisi 

yang diinginkan bersama yang dalam masyarakat BTP adalah 

ketenangan bersama. 
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Meskipun dalam masyarakat BTP perdebatan atau beda 

pendapat biasa terjadi, namun konflik dalam bentuk 

pertengkaran antartetangga intensitasnya tidaklah sebesar 

perdebatan mereka. Dalam tabel terlihat bahwa tidak ada 

responden yang menyatakan selalu. Sebagian besar responden 

justeru menyatakan tidak pernah, yakni 96%; dan yang 

menyatakan jarang yakni 4%. Dari data kualitatif diperoleh 

informasi mengenai beberapa masalah yang menjadi sumber 

pertengkaran antartetangga, di antaranya adalah masalah yang 

berkaitan dengan lingkungan seperti masalah saluran air dan 

gangguan ketenangan; masalah yang berkait dengan faktor 

kejiwaan seperti iri hati, fitnah, kurang toleransi (emosional), 

suka salah paham (beda persepsi); dan masalah yang berkait 

dengan keluarga seperti masalah anak. 

Tabei 7.5 Konflik Dengan Tetangga 
No. Jawaban Frekuensi Persentase 

1. Jarang 3 4 

2. Tidak Pernah 72 96 

Jumlah 75 100 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer 

Dalam konflik yang lebih terbuka, yakni dalam bentuk 

perkelahian, hampir semua responden tidak pernah 

mengalaminya atau belum pernah melihatnya. Hanya ada satu 

responden yang menyatakan pernah berkelahi atau melihat 
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perkelahian di antara tetangga-tetangganya, dan itu pun jarang. 

Sumber perkelahian itu biasanya adalah masalah anak atau 

masalah lingkungan.[] 
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Menuju Harmonisasi sosial  

 

Kecilnya proporsi responden atau warga yang melakukan 

perkelahian atau pertengkaran (konflik terbuka) dengan 

tetangga yang terungkap baik melalui data kuantitatif maupun 

data kolektif sebagaimana diuraikan di atas, terlihat pula pada 

sikap proaktif responden dalam mendamaikan tetangga yang 

bertengkar atau berkelahi. Hanya sedikit responden yang sering 

bersikap proaktif, dan sebagian besar responden justeru 

menyatakan tidak pernah. 

Tabel 8.1 Mendamaikan Tetangga yang Bertengkar 
No. Jawaban Frekuensi Persentase 
1. Sering 5 7 
2. Jarang 21 28 
3. Tidak pemah 49 65 

Jumlah 75 100 
Sumber: Hasil Olahan Data Primer 
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Dari hitungan bobot (score) dari item indikator 

akomodasi 106 dalam rentang 75 - 125. Di sini dapat dilihat 

bahwa tingkat akqmodasi di BTP tergolong rendah .  

Meskipun proporsinya sangat kecil, upaya untuk 

mendamaikan pertengkaran atau perkelahian itu tetap ada. 

Bagaimana biasanya upaya akomodatif atau upaya 

mendamaikan pertengkaran atau perkelahian itu, terungkap 

dari data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner dan 

wawancara mendalam. 

Dari berbagai jawaban yang dikemukakan, diperoleh 

gambaran langkah-langkah perdamaian sebagai berikut: 

Pertama, memanggil atau mempertemukan pihak-pihak 

yang bertengkar atau berkelahi. Biasanya ini dilakukan oleh 

pengurus RT atau RW. 

Kedua, pihak-pihak yang bertengkar atau berkelahi 

diberi kesempatan untuk menceritakan duduk persoalannya 

masing-masing, dengan tidak bermaksud mencari pihak yang 

salah atau benar. 

Ketiga, setelah diketahui duduk persoalannya, masing-

masing pihak diminta introspeksi, menyadari perbuatannya 

masing-masing dengan mengajak berpikir menurut sudut 

pandang ajaran agama. Setelah timbul kesadaran, 

Keempat adalah mencari solusi atau jalan tengah untuk 

mendamaikan pihak-pihak yang bertengkar atau berkelahi. 
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Kelima atau terakhir, setelah ditemukan solusi atau jalan 

tengahnya, maka dilakukan maaf-maafan untuk mengakhiri 

pertehgkaran atau perkelahian untuk kembali menjalani 

hubungan ketetanggaan secara damai, dan terkadang diikuti 

dengan kunjung-mengunjungi rumah pihak-pihak yang 

bertengkar atau berkeiahi. Itulah kesimpulan langkah-langkah 

perdamaian yang diuangkapkan oleh responden yang 

tampaknya sangat seialan dengan informasi kualitatif yang 

dikemukakan oleh key informan sebagaimana diuraikan di atas. 

Lima langkah sebagaimana dijelaskan di atas, bukanlah 

pola standar yang selalu ditempuh bila terjadi ketegangan, baik 

pertengkaran atau perkelahian antartetangga. Biasa saja 

iangkah-langkah tersebut kurang dari lima, atau iebih dari lima. 

Urutannya pun bisa berubah tergantung kondisi yang ada. Tapi, 

yang jelas setiap terjadi pertengkaran atau perkelahian selalu 

ada penyelesaian, paling tidak, menurut berbagai informasi 

yang didapat timbul dari kesadaran mereka sendiri. 

Dari uraian di atas tergambar pola hubungan 

ketetanggaan di Kompleks BTP. Pola tersebut menggambarkan 

proses dinamis berbagai aspek hubungan ketetanggaan dari 

proses awal interaksi hingga proses lanjutan interaksi. Proses 

awal interaksi berupa kontak dan komunikasi. Selama proses 

kontak dan komunikasi beriangsung terjadi proses-proses 

interaksi yang bersifat asosiatif dan proses-proses yang 
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disasosiatif. Meminjam istilah Gillin dan Gillin (Periksa 

Soekanto, 1990 : 77-78). Proses asosiatif meliputi akomodasi, 

kerja sama dan asimilasi. Sedangkan proses yang disasosiatif 

meliputi kompetisi, kontravensi dan konflik. Secara visual 

proses dinamis nola hubungan ketetanggaan tersebut 

digambarkan seperti angka delapan yang prosesnya seperti 

siklus. Karena itu proses dinamis ini disebut juga siklus 

hubungan ketetanggaan. 

Secara garis besar beberapa upaya pembinaan yang 

dilakukan oleh pengurus RT/'RW bersama-sama dengan warga 

dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu : 

1) Pembentukan Asosiasi 

Asosiasi yang dimaksud di sini adaiah organisasi warga 

baik secara formal dalam bentuk kepengurusan RT dan RW yang 

sudah ada sejak mulai dibangunnya Kompleks BTP, maupun 

kelompok-kelompok warga yang memiliki beberapa nama, 

seperti kelompok yang menggunakan nama jalan, kelompok 

blok, kelompok kedaerahan, kelompok etnis, kelompok 

pengajian, kelompok arisan ibu-ibu, karang taruna dan Koperasi 

Simpan Pinjam atau Koperasi Serba Usaha. Meialui asosiasi-

asosiasi inilah pembinaan kerukunan warga dilaKukan secara 
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simultan. Termasuk di dalamnya pembinaan dalam hubungan 

sosial (ketetanggaan). 

2} Kegiatan Bersama 

Beberapa upaya lain yang dilakukan khususnya oleh 

Pengurus RT dan RW adaiah meialui kegiatan-kegiatan bersama 

baik meialui asosiasi-asosiasi sebagaimana disebutkan di atas 

maupun yang terpisah dari kegiatan asosiasi. Kegiatan-kegiatan 

itu misalnya pertemuan warga sebagai salah satu wahana 

sambung rasa antarwarga, peringatan hari besar nasional, olah 

raga bersama pada hari-hari libur atau waktu senggang, kerja 

bakti di sekitar lingkungan tempat tinggal, siskamling dan lain 

sebagainya. 

3) Pembentukan dan Sosialisasi Identitas Bersama 

Satu usaha terobosan untuk menyatukan warga dalam 

lingkup RW adalah pembentukan dan sosialisasi identitas 

bersama yang dimaksudkan untuk memberikan sugesti dalam 

rangka membentuk identitas bersama antar blok yang ada. 

Dengan identitas bersama ini diharapkan tumbuh perasaan dan 

sikap pada seluruh warga RW tersebut sebagai satu keluarga 

dan dengan perasaan ini diharapkan tumbuh rasa kebersamaan 

dan pada akhirnya kerukunan dan keharmonisan warga menjadi 

semakin meningkat dan manifest. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola 

hubungan ketetanggan pada masyarakat Kompleks BTP masih 

memiliki ciri-ciri masyarakat gemeinschaft pada proses kontak 

sosial dan kerja sama dengan hasil yang cukup tinggi dan pada 

indikator kompetisi, konflik dan akomodasi di BTP tergolong 

rendah, jadi belum sepenuhnya berubah menjadi masyarakat 

yang bercirikan gesellschaft, melainkan merupakan perpaduan 

ciri masyarakat gemeinschaft dan gesellschaft.[] 

 



 
 
 
 
 

 

Interaksi dan Status Sosial | 95  
 

 

 

 

 

 

 

Status Sosial Dalam masyarakat 

Urban Transisi 

 

A. Status Sosial-Ekonomi 

Status sosial ekonomi responden dalam buku ini 

dikategori menjadi tiga indikator, yaitu pekerjaan, pendidikan 

dan pendapatan. Masing-masing dari indikator tersebut dibagi 

sesuai dengan tingkatan pada unitnya. Untuk kategori pekerjaan 

terbagi atas: (1) Pegawai Negeri Sipil, (2) Guru, (3) Pegawai 

Swasta, dan (4) Wiraswasta. 

Berdasarkan indikator tersebut, pada umumnya 

responden memiliki status sosial-ekonomi yang relatif baik. 

Dari aspek tersebut terlihat sebagian besar dari mereka bekerja 

sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni sebanyak 39%. Berikutnya 

adalah mereka yang bekerja sebagai Guru berjumlah 28%, 

kemudian Pegawai Swasta sebanyak 15%. Ketiga jenis pekerjaan 

Bab 

9 



 
 
 
 
 

 

Interaksi dan Status Sosial | 96  
 

tersebut seringkali disebut sebagai pekerja kerah putih atau 

“White Collar”dan terakhir adalah mereka yang dinamakan 

kelompok kerja “Blue CollaC yaitu wiraswasta yang berjumlah 

18%. 

Dari segi pendidikan juga dibagi menjadi empat indikator 

yaitu: (a) tamat SLTP, (b) tamat SLTA, (c) tamat akademi/D3, dan 

(d) tamat perguruan tinggi atau sarjana. Kategori ini pada 

umumnya menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan 

pekerjaan. Dari 75 responden, mereka yang tamat SMP 

sebanyak 8%, yang tamat SMA 28% dan yang tamat Akademi/D3 

dan tamat PT masing-masing sebanyak 13% dan 51%. 

Demikian halnya dari tingkat pendapatan responden 

yang menunjukkan situasi ekonomi mereka cukup baik. Pada 

umumnya responden memiliki tingkat pendapatan antara 500 

ribu - 999 Ribu sebanyak 29% dan pendapatan antara 1 juta - 

1.499 yakni sebanyak 36%. Sedangkan tingkat pendapatan 1.5 

juta - 1,999 juta berjumlah 19% dan yang berpendapatan > 2 juta 

sebanyak 16%. Dengan demikian, untuk kategori tingkat 

pendapatan, dibagi menjadi; (a) antara 500 ribu - 999 ribu, (b) 1 

juta - 1.499 ribu, (c) 1.499 juta - 2 juta, dan (d) diatas 2 juta. 

Melihat komposisi pekerjaan, pendidikan dan 

pendapatan di atas, tampaknya responden memiliki kondisi 

sosial ekonomi yang baik. Banyaknya mereka yang rata-rata 

berpendidikan SLTA ke atas, menandakan taraf pendidikan 
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mereka yang relatif menggembirakan dan ini sangat sesuai 

dengan predikat mereka sebagai orang kota yang dikenal 

intelek. Dari segi ekonomi juga menunjukkan kondisi yang 

reiatif baik. Pada umumnya mereka memiliki taraf ekonomi yang 

memadai. Hal ini terlihat dari banyaknya dari mereka yang 

bekerja pada jenis-jenis pekerjaan yang termasuk white Collar. 

Hal ini bisa dipahami karena mereka pada umumnya bekerja di 

kota besar. 

B. Masyarakat Urban Transisi 

Mencermati berbagai uraian sebelumnya ditegaskan 

bahwa derajat kekuatan hubungan antara pcla interaksi sosial 

dengan pendapatan pada masyarakat BTP termasuk terkategori 

sedang. Ini menunjukkan bahwa hubungan sosial mereka masih 

kuat.  

Dengan demikian, pola interaksi atau hubungan 

ketetanggaan tersebut juga mengisyaratkan bahwa hubungan 

ketetanggaan di Kompleks BTP masih memiliki ciri-ciri 

hubungan ketetanggaan yang personal, belum seluruhnya 

menunjukkan gejala impersonalisme dan individualisme 

sebagaimana ciri masyarakat gesellschaft. Ini berarti, ciri-ciri 

perkotaan pada komunitas yang tinggal di Kompleks BTP hanya 

sebatas ciri-ciri demografis, yakni berpenduduk padat dan 
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heterogen, sementara dari sisi sosial masih memiliki ciri-ciri 

hubungan sosial yang intim, personal, dan akrab sebagaimana 

ciri-ciri masyarakat gemeinschaft atau dengan kata lain secara 

kultural belum menunjukkan gaya hidup perkotaan sepenuhnya 

yang kosmopolitan. 

Dengan hasil penelitian ini pula berarti telah 

memperkuat kritik terhadap teori yang dikemukakan oleh Louis 

Wirth yang menyatakan bahwa hubungan ketetanggaan (sosial) 

di perkotaan sifatnya impersonal, rasional, terkotak-kotak dan 

dangkai. Dengan kata lain, hasil penelitian ini pada sisi lain 

justru makin memperkuat teori (hasil studi) yang dikemukakan 

oleh Herbert J. Gans, bahwa tidak seluruh hubungan sosial di 

perkotaan bersifat impersonal, rasional, dangkal dan terkotak-

kotak, melainkan ada bagian- bagian tertentu di wilayah kota 

yang masih memiliki ikatan kekerabatan dan hubungan 

ketetanggaan yang erat. 

Bila dilihat berdasarkan indikator variabel interaksi 

sosial dalam hubungan ketetanggaan, maka interaksi sosial atau 

hubungan ketetanggaan itu ditandai dengan saling kenalnya 

mereka dengan tetangga sebelah rumah, baik nama, pekerjaan 

maupun sifat dan kebiasaan. Walaupun hal ini ditandai oleh 

kenyataan bahwa makin jauh subyek (orang) dan makin dalam 

obyek (atribut) makin tidak dikenali. Hubungan ketetanggaan 

yang erat juga ditandai oleh adanya aktivitas kunjung-
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mengunjungi antartetangga meskipun tidak terlalu intens, 

aktivitas tolong-menolong/bantu-membantu yang relatif intens, 

kontak dan komunikasi yang relatif tinggi, dan aktivitas dalam 

kegiatan bersama yang relatif aktif. 

Meskipun potensi konflik pada warga BTP tetap ada dan 

tersimpan dalam bentuk perbedaan kelas sosial atau strata 

ekonomi antar blok dan kesenjangan komunikasi 

antarkelompok sosial tertentu, dengan dibarengi prasangka 

tertentu tetapi sifatnya masih tergolong rendah. Sejumlah 

perkelahian atau konflik pemah terjadi baik antar etnis maupun 

antar blok beberapa waktu yang lalu bukanlah ukuran 

ketidakamanan Kcmpleks Perumahan BTP. Bahkan, setelah 

dimediasi konflik tersebut dapat dihentikan dan interaksi pun 

dimulai kembali secara wajar. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan 

Tamalanrea ditemukan bahwa potensi konflik yang ada pada 

suatu komunitas dalam bentuk perbedaan-perbedaan (kelas 

sosial, agama, etnis dan lain sebagainya) akan terus membesar 

bila prasangka-prasangka sosial pada masing-masing kelompok 

atau individu dipupuk, sementara komunikasi di antara 

kelompok atau individu itu berkurang. Prasangka sosial ini pada 

awalnya muncu! karena mereka suaah memiliki nilai atau sikap 

yang negatif terhadap kelompok atau individu lain dan dibarengi 

dengan minimnya informasi tentang kelompok lain. Juga 
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ditemukan bahwa sesungguhnya semakin banyak informasi 

yang dapat diperoieh suatu kelompok atau individu tentang 

kelompok lain, maka makin paham dan mengertilah kelompok 

atau individu tersebut terhadap kelompok atau individu lain 

tersebut. Makin paham suatu kelompok atau individu terhadap 

kelompok atau individu lainnya maka makin berkuranglah 

prasangka sosialnya dan makin tumbuhlah toleransi di antara 

mereka. Selanjutnya, makin kecil prasangka sosial maka makin 

terbukalah komunikasi di antara kelompok atau atau individu 

tersebut, maka semakin banyaklah pemahaman bersama yang 

dimiliki dan makin terbangun kepentmgan bersama. Akhirnya, 

dengan terbangunnya pemahaman dan kepentingan bersama 

dengan disertai toleransi dan hubungan yang setara (saling 

menghormati), maka makin erat dan harmonis hubungan sosial 

antara mereka.  

Berdasarkan uraian analisis di atas tergambar secara 

jelas bahwa kunci pertama untuk terjalinnya hubungan sosial 

yang baik dan harmonis adalah melakukan kontak dan 

komunikasi untuk memperoleh informasi dan saling pengertian 

di kalangan kompleks perumahan secara proporsional. 

Harmonisnya hubungan ketetanggaan dalam masyarakat 

Kompleks Perumahan BTP dilihat dari indikator konflik dan 

indikator-indikator lain sebagaimana diuraikan di atas, ternyata 

tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus 
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RT/RW dalam meningkatkan intensitas hubungan ketetanggaan 

secara menyeluruh dan mendalam serta terus-menerus atau 

berkesinambungan meskipun pengurus telah berganti.[] 
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Epilog 

 

 

Daerah perkotaan sebagai prototype masyarakat industri 

atau masyarakat modern ditandai oleh karakter masyarakat 

yang mengutamakan kepentingan sendiri (individualis), perilaku 

lebih didasarkan pada pertimbangan akal dan argumen 

(rasional), aktivitas diwarnai dengan dimensi formalitas dan 

dibangun atas faktor orientasi atau tujuan, hubungan anatar 

manusia tidak bersifat mesra melainkan impersonal dan 

kehidupan lebih diwarnai oleh kelompok-kelompok atau 

asosiasi tertentu seperti kelompok profesi, kelompok 

kedaerahan atau etnis, dan sebagainya. Dalam kaitan itulah 

kemudian, masyarakat perkotaan dengan segala karakteristik 

dan wataknya digolongkan dalam bentuk masyarakat 

patembayang yang oleh Ferdinand Tonnies dinamakan 

Gesellschaft. 

Bab 

10 
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Interaksi sosial sebagai sebagian dari proses hubungan 

sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Pada 

masyarakat perkotaan, interaksi sosial dicirikan oleh konteks 

sosial masyarakat kota itu sendiri yang berwatak patembayan 

(Gesellschaft). Kaitan antara ciri-ciri dari masyarakat 

Gesellscaft di atas mempunyai hubungan dengan bentuk-bentuk 

atau pola interaksi sosial komunikasi, kerja sama, kompetisi 

dan kontravensi, konflik dan akomodasi. 

Pada masyarakat kota, stratifikasi sosial seorang juga 

dipengaruhi oleh ciri-ciri masyarakat perkotaan. Dimensi sosial 

– ekonomi- pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, sebagai 

ukuran status seseorang merupakan salah satu variabel yang 

memiliki hubungan dengan pola interaksi sosial atau hubungan 

sosial. Dengan demikian tingkat status sosial – ekonomi 

seseorang mempengaruhi bentuk atau pola interaksi pada 

masyarakat perkotaan (gesellschaft) 

Pola interaksi sosial atau hubungan ketetanggaan pada 

masyarakat kompteks perumahan BTP Tamalanrea masih 

memiliki ciri-ciri masyarakat gemeinschaft, dan belum 

sepenuhnya berubah menjadi masyarakat yang bercirikan 

geselischaft seperti teori yang dikemukakan oleh Ferdinand 

Tonnies. 

Terdapat hubungan antara status sosial ekonomi 

masyarakat dengan interaksi sosial pada masyarakat Kompieks 
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Perumahan BTP Tamalanrea dan interaksi sosial tersebut 

dipengaruhi oleh status sosial-ekonomi mereka (tingkat 

pendidikan, jenis pekerjaan pokok, jenis pekerjaan sampingan 

dan pendapatan.[] 
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