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Antropologi dan Refleksi Kontribusi Kita: Pengantar 
 
 

 
Antropologi sebagai sebuah disiplin yang berada dalam persinggungan antara ilmu 
sosial dan humaniora, secara aktif turut berkontribusi dalam pembangunan dan 
transformasi sosial di Indonesia. Secara spesifik, antropologi turut berperan 
menyumbang konsep-konsep kunci dan pendekatan dalam membangun teknokrasi di 
Indonesia di berbagai wilayah dan sektor—baik yang dilakukan pemerintah maupun 
masyarakat.Konsep-konsep seperti misalnya indigeneity, kearifan lokal, dan modal 
sosial (social capital) kini tidak hanya dibicarakan dalam ruang-ruang kelas di 
universitas atau dalam diskusi-diskusi akademik saja, tetapi juga secara intensif 
dikembangkan oleh aktor-aktor pembangunan dalam penyelidikan dan diagnosa guna 
melahirkan solusi-solusi teknis berupa program-program intervensi sosial untuk 
memperbaiki masyarakat.  

Keterlibatan disiplin antropologi dalam ranah praktis di Indonesia adalah fakta 
yang tak dapat dipungkiri. Minat dari para antropolog untuk melibatkan diri secara 
praktis dalam mendorong proses transformasi sosial di Indonesia juga terus tumbuh. 
Pertanyaan yang penting sebagai bahan refleksi kita bersama kemudian adalah: 
Sejauhmana kiprah dalam ranah praktis tersebut berkontribusi pada perkembangan 
disiplin antropologi di Indonesia? Bagaimana dan apa saja implikasi dari penggunaan 
konsep-konsep dan pendekatan antropologi dalam ranah praktis tersebut?  

Pusat Kajian Antropologi Universitas Indonesia telah mengundang para peneliti, 
mahasiswa, dosen, praktisi, birokrat dan aktivis untuk berpartisipasi menyumbangkan 
pemikiran dalam forum Konferensi 60 Tahun Antropologi Indonesia ini berdasarkan 
penelitian atau kegiatan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan tema-tema: 
Transformasi sosial dan pembangunan: mencakup implementasi program-program 
intervensi sosial, pemberdayaan masyarakat, CSR (corporate social responsibility), 
pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial; Gerakan sosial: mencakup dinamika 
gerakan sosial berbasis identitas adat dan transformasi agraria; dan Politik identitas dan 
multikulturalisme: mencakup hubungan antar suku bangsa dan umat beragama, 
seksualitas dan gender dalam konteks dinamika politik.  
 
 
 
 
Depok, 20 September 2017 
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Identitas Etnis dan Perasaan Berkelompok 
Perkampungan Masyarakat Betawi 

 
Shohei Nakamura 
Universitas Kyoto 

fodelseontroll@gmail.com 
 

Abstrak 
 

Dengan mempertimbangkan penelitian lapangan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, artikel ini akan 
membahas pentingnya rasa berkelompok kampung dipandang dari segi identitas etnis. Seperti berbagai etnis 
lain, identitas kesukuan Betawi juga berdasarkan dengan pengakuan adanya perbedaan atau 
keanekaragaman di bawah satu kategori umum yaitu suku bangsa Betawi. Bila diamati rekognisi dan 
represintasi keseharian berkenaan dengan identitas kesukuan masyarakat Betawi, maka terlihat bahwa 
identitas etnis dan pengakuan kampung saling berkaitan dengan erat, sehingga adanya kampung asli di 
wilayah Jakarta dan sekitarnya merupakan pernyataan untuk pengakuan sebagai orang beretnis Betawi. 
Demikian pula perbedaan intra-etnis yang tersebut di atas seringkali disadari, ditunjukkan, dan diakui 
sehubungan dengan pengakuan terhadap keunikan kampung masing-masing. Tujuan pertama dari kajian ini 
adalah memaparkan dengan penelusuran kasus bagaimana perasaan berkelompok kampung itu muncul, 
bertahan, dan berubah seiring dengan berkembangnya kegiatan sosial serta kehidupan keseharian 
perkampungan. Tujuan kedua adalah menggambarkan kedudukan individu terutama di dalam pola 
kehidupan sosial perkampungan, sebagai ganti mengasumsikan perseorangan yang bertentangan langsung 
dengan kategori abstrak seperti etnis. Dengan demikian akan diperjelaskan bahwa pandangan sperti di atas 
memperbolehkan baik pengamat maupun pelaku untuk mempertimbangkan secara realistis kemampuan 
perseorangan untuk meluaskan dan memanfaatkan kreativitas masing-masing di dalam pembentukan, 
pertahanan, dan perubahan tradisi atau kebudayaan, bahkan konsep atau identitas etnis. 
 
Kata kunci: Betawi; Etnis; Individu; Kampung;Negara-bangsa 
 
Pendahuluan 
 
Dengan penelusuran kasuskampung Betawi, penulis mencoba menganalisa konstitusi sosial 
“perkampungan spontan”untuk menperjelaskan dinamika kesadaran berkelompok etnis serinci 
sampai ke tingkat pengalaman perseorangandi dalam kejadian keseharian. Kajian nation-staterata-
rata membahas subjek studinya sebagai fenomena yang modernmeskipun ada perselisihan 
mengenai tingkat modernitas bahkan fiktifnya nation(Anderson 1983; Gellner 1983; Hobsbawm & 
Ranger 1983; A.D. Smith 1986; 1994; Hatchinson 2000). Berdasarkan pemahaman tentang negara-
bangsa tersebutlah berkembang berbagai kajian kelompok etnis sebagai sub-kategori di bawah 
nation atau bangsa.Sampai dengan tahun 1990-an, sebagian besar dari kajian tersebutsekedar 
berfokus pada analisa hubungan antar negara dan etnis di tingkat formal (Jenkins 2008; Uchibori 
2010);yaitu pelaksanaan penguasa untuk mengklasifikasi penduduk (Hirschman 1986; Miles 1989; 
1993, Anthias 1992), ataupelaksanaan elite untuk memobilisasikan masyarakat sekutu(Bertrand 
2004; van Klinken 2007). Kajian-kajian tersebut,yang menegaskan proses perkembangan konsep-
konsepmengenai bangsa, menunjukkanbahwa nation dan ethnicity adalah konsep yang bersifat 
konstruktif, bahkan seringkali fiktif. Namun demikian, pengetahuan tersebut tidak dapat 
menyelamatkan persoalan sosial terkait konsep fiktif bersangkutan dangan klasifikasi manusia ini. 
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Salah satu kekurangan dari kajian tersebut adalah mereka sekedar berfokus pada 
pengakuan kelompokan di tingkat administatif atau sistemis. Justru mereka tidak memperlihatkan 
proses di mana konsep fiktif mendapat bersikap realitas di pandangan masyarakat pada saat 
kejadian sehari-hari (Jenkins 2008: 23;Uchibori 2010: 16-9). Bila diperhatikan dengan kajian pasca 
Frederik Barth (1969), dapat diperlihat kurang tepatnya kritis terhadap model 
“primordialisme”(Geertz 1963),sperti telah dibahas oleh Rogers Brubaker (2004). Ia mengata, 
sesuai dengan Anthony D. Smith, bahwa primordialisme analitis mesti dihindarkan, sedangkan 
primordialisme pelaku terlibat (“participants’ primordialism,” [A.D. Smith 1998: 158]) mesti 
diperjelaskan. Brubaker bahkan menunjukkan kelemahan dari orientasi pengkajian Barthian. Ia 
mengata, dengan para peneliti lain, bahwa pembentukan dan pertahanan perbatasan 
(baoundaries)sebagai fokus utama bisa saja menyebabkan kesalahpahaman bahwa etnis adalah 
entitas perbatasan(bounded entity), karena metafora boundary yang digunakan oleh Barth 
mengandung konotasi ruangan tertutup serta perbatasan stabil, kemudianspacial and physical 
entities(Cohen 1978: 386-7; Brubaker 2014: 806; Jenkins 2014: 810). Kedua kekurangan persepsi 
ini memungkinkan prasangkaanalytical groupism, menurut Brubaker (2004). 

Oleh karena itu, pembahasan saya berangkat dari dua asumsi: 1) klasifikasi manusia 
adalah praktik konstruksi sosial di mana unsur perbedaan diambil secara sembarangan lalu 
direkognisi dandirepresentasi sebagai tanda perbatasan antar kelompok; kemudian, 2) “race” dan 
“ethnicity” bukanlah konsep yang digunakan sebagai alat analisis (category of analysis), tetapi 
konsep sosial digunakan di dalam kondisi keseharian (category of practice), yang diri sendirinya 
merupakan subjek analisa (Banton 2001: 184; 2013: 10; Brubaker 2013). Demikian pula saya 
menetapkan dua pedoman kajian: 1) memaparkan proses rekognisi dan representasi tentang 
perbedaan di kasus yang sulit untuk memperlihatkan unsur atau tandaperbedaan bersifat esensial; 
2)sebagai ganti menggambarkan perseorangan bertentagan langsung dengan kategori abstrak, 
menelusuri hubungan antar individu dan kategori abstrak berdasarkan dengan kedudukan 
perseorangan di dalam komunitas perkampungan. 

Justru sudah ada beberapa kajian yangberfokus lebih kepada tingkat “interaksi 
berhadapan” daripada tingkat sistem atau admistrasi (Baumann 1996; Sökefeld 1999; Werbner 
2002; Clayton 2009; A. Smith 2015). Padahal, kajian sejenis ini seringkali menggunakan 
pendekatan yang hanya berkepentingan dengan situasi keseharian seporadis secara terputus-
putus. Pendekatan tersebut justru mampu menggambar pengalaman perseorangan sedang 
menghadapi penindasan dan/atau diskriminasi (Swanton 2010; Eijberts & Roggeband 2016; 
Henriksen 2017). Tetapi mungkin sajahasil dari pengkajian seperti ini malah menunjukkan 
pengaruhan individu yang terbatas, serta ketatnya sistem danstruktur (Werbner 2013; A. Smith 
2015). 

Yang dibutuhkan di sini adalah konsepsi berpusat pada perseorangan—human individual 
atauself—dimana sikap, pemikiran, dan perilaku perseorangan tak ditentukan hanya sebab 
kebudayaan—kultur sebagai sistem holistis. Dibutuhkan pula pandangan yang berkepentingan 
dengan kesertaan (joining),kebersamaan (co-presence), dan juga kesalingan (mutuality) (Sahlins 
2011; Pina-Cabral 2013; Ingold 2017). Perseorangan bukanlah sebuah agen yang akan dibenamkan 
ke dalam sistem simbolis holistis untuk belajar pandangan dunia (worldview) atau bentuk 
kehidupan (form of life) tertentuyang terwujud dari sistem holistis dan tersebar khusus antara 
kawan sekutu; perseoranganharus dianggap sebagai “ontogeny”—sebuah proses mengandung 
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historicity yang unik—yang akan terlibat, melalui pengalaman diri sendirinya, ke dalamsociality dan 
lingkungan fisik—juga sebuah proses merupakanhistoricity yang khas (Toren 2014: 407; Rapport 
2015: 257-9; Ingold 2016: 310-2).Demikianlah menimbul figur perseorangan sebagai “corporeal 
being-in-the-world” (Rapport 2015: 257), siap melibatkan dirinya ke dalam dunia kehidupan 
sekeliling—baik secara fisik maupun secara sosial, dari tingkat interaksi berhadapanke tingkat 
komunitas perkampungan hingga ke tingkat kelompokan abstrak seperti etnis bahkan nation 
(Rapport 2012). 

Berdasarkan persepsi ini, saya menelusuri bagaimana kesadaran berkelompok 
perkampungan terbentuk di dalamkejadian keseharian, dengan perhatian khusus kepada identitas 
etnis. Biarpun subjek kajian utama adalah identitas komunitas, pandangan analisa berfokus pula—
bahkan justru berpusat—pada keadaan perseorangan, dan bagaimana cara masing-masing peserta 
terlibat(atau tidak) di dalam kegiatan komunitas serta kejadian sehari-harinya.Kajian ini bukan 
sekedar berkepentingandengan fokus pada individu, tetapi juga dengan pengamatan berdasarkan 
keberadaan perseorangan di dalam realitas dunia hidup, dengan harapan untuk menjelaskan 
serinci mungkin proses ontogeny-nya peserta masing-masing. 

 
1. Keunikan Kasus Kampung Betawi di Indonesia 
 
Mempertinbangkan hubungan antara negara-bangsa dan etnis berkenaan dengan kasus 
sukubangsa Betawi, saya berharapbisa mununjukkan beberapa hal yang penting. Kebijakan kultur 
Republik Indonesia merupakan salah satu keunikan. Indonesia merupakan salah satu negara paling 
rajin mengenai kebijakan sejenis ini, khususnya sejak tahun 1970-an sampai dengan 1990-an. Orde 
Baru mengusahakan supaya perbedaan etnik yang merupakan keanekaragaman populasi Indonesia 
diaturkan olehnya dengan menggunakan retorika multikulturalisme dipersangkutkan dengan 
perbatasan geografis (terutama propinsi).Dengan kebijakan tersebut, pemerintah bermaksud untuk 
menindas ekspresi etnis secara politik dengan munggunakan gambaran multikulturalisme egaliter 
di mana “bangsa terdiri dari berbagai suku bangsa yang setara” (Kato 1996). Kebijakan seperti ini 
terlihat sangat ubikuitas di dunia: dimana negara mempromosikan perbedaan yang diakui secara 
resmi; sedangkan menindas keanekaragaman di dalam kategori masing-masing. 

Sukubangsa Betawi merupakan salah satu dari sub-kategori tersebut, pelaksanaan seni 
dan budayanya telah dipromosikan sejak tahun 1960-an (Shahab 1994; 2001).Keunikan pertama 
mengenai konsep Betawi berasal dari pembentukannya. Sebagai grup atau kategori yang awal 
mulanya muncul dari proses kreolisasi, pelaksanaan kulturnya dianggap bersifat heterogen, 
merupakan akibat percampuran unsur-unsur dari berbagai macam kultur (Castles 1967; 
Kanumoyoso 2011). Hal ini bisa menyebabkan, bagi pengamat asing, untuk memperkirakan seolah-
olah “tanda” perbedaan etnis bersifat lebihambigu daripada suku bangsa lain. Ternyata, pengakuan 
kategori “Betawi” dianggap sangat jelas bahkan setara dengan etnis lain. Hal ini memperlihatkan 
proses perkembangan rekognisi dan representasi perbedaan secara realistis. 

Keunikan kedua adalah kedudukannya, baik dari segi politik maupun segi ekonomi. 
Sebagian besar dari warga Betawi bermukim di dalam atau sekitar Propinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta. Menurut sensus penduduk tahun 2000, lebih dari 95 persen warga Betawi tinggal di daerah 
Jabodetabek (BPS 2000). Bertempat di wilayah ibu kota dan sekitarnya sejak jaman kolonial, 
“Betawi,” secara fisik dan jugasecara ideologis, mengalami pengaruhan dari penguasa yang 
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langsung dan ketat,melalui kebijakan kultur dan perkembangan urban. Namun demikian, terlihat 
kerangka konsep yang mengakui dan bahkan menoleransikan keanekaragaman yang ada di 
dalamnya (Knörr 2009; Alkatiri et al. 2011). Hal ini menunjukkan pentingnya pola pelaksanaan di 
mana penegasan perbedaan tak merupakan tindakan eksklusivisme (kesopanan superfisial, 
atau“politesse” [Rapport 2012]). Hal tersebut menunjukkan potensi untuk mendeligitimasikan 
klasifikasi manusia abstrak yang ditindas oleh penguasa. 

Keunikan ketiga, berkaitan dengan yang kedua, bahwa warga Betawi adalah penduduk 
asli wilayah ibu kota. Apa lagi, masih banyak penduduk asli (walau tidak sumuanya) masih 
menahani identitias kuat terhadap kampung aslinya masing-masing; meski perubahan ekonomis, 
sosial, dan demographis yang amat drastis. Seperti dibahas di bawah, masih ada komunitas 
perkampungan dimana penduduk asli menyelenggarakan acara, kegiatan, bahkan organisasi 
sekampung. Hal ini cukup unik, jika dipertimbangkan kajian etnis urban yang sebagian besar 
berfokus sosial dan komunitas imigran urban. Selain itu, sebagian dari kegiatan komunitas tersebut 
bersifat spontan, tergantung pada minat, keinginan, dan kepentingan masing-masing peserta, 
dantidakbersifat kewajiban. Identitas etnis yang berkaitan erat dengan perasaan berklompok 
perkampungan mempermudahkanuntuk menggambarkan kedudukan individu di dalam pola 
kehidupan sosial komunitas, sebagai ganti mengasumsikan perseorangan yang bertentangan 
langsung dengan kategori abstrak. 

 
2. Betawi dan Kampung 
 
Konsep suku bangsa Betawi tidak boleh dibahas sebagai grup yang beraneka ragam dan terbuka 
hanya karena sifat creol yang terlihat di proses pembentukannya (Knörr 2010; 2014). Penindasan 
negara melalui kebijakan kultur mengakibatkan perkembangan konsep “Betawi”yang sangat path-
dependent,hasilnyasebuah konsep atau kategori dengan historicity yang khas. Pada akhir tahun 
1960-an, pelaksanaan seni-budaya Betawi mulai diresmikan oleh pemprov DKI, pada waktu itu 
dipimpin oleh Ali Sadikin. Kebijakan kultur merupakan intervensi negara ketat, sehingga konsep 
umum “suku bangsa Betawi” berbentuk kategori abstrak dan homogen yang mewakili wilayah 
Jakarta. Di dalam proses tersebutlah meninbul pengakuan perbedaan intra-etnis, sesuai perbedaan 
wilayah, logat, agama, dan pelaksanaan seni-budaya(Shahab 1994; 2001). Bermacam pelaksanaan 
seni-budaya, pola kehidupan dan sebagainya diresmikan oleh pemerintahan sebagai budaya 
Betawi.Akibatnya, kerangka konsep kelompok yang mengandung keanekaragaman intra-grup jelas 
dan berpotensi—paling tidaksecara superfisial—untuk menoleransikanperbedaannya (Nakamura 
2014). 

Hal yang penting adalah kesadaran dan sikap tersebut di atas berdasakan kesadaran 
perkampungan.Di dalam rekognisi dan represintasi keseharian, identitas etnis dan pengakuan 
kampung saling berkaitan dengan erat, sehingga adanya kampung asli di Jabodetabek merupakan 
pernyataan untuk pengakuan sebagai orang Betawi (Nakamura 2015; 2017). Pengakuan 
masyarakatBetawi tentang keanekaragaman intra-etnis berdasarkan dengan rekognisi dan 
representasi tentang pengakuan perbedaan di tingkat kampung. Begitu juga sikap toleran terhadap 
perbedaan—meski seringkali terlihat di tingkat superfisial—berasal dari sikap perseorangan yang 
saling mengakui sedangkan menghormati—bila tidak mencintai—perbedaan tersebut. 
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2.1 Pengakuan keanekaragaman intra-grup 
 
Betawi itu kan banyak. Tengah, Kota...Itu secara umum. Lebih menyebar113. Kalimat ini adalah 
pengucapan pernah saya dengar dari seorang pegawai Lembaga Kebudayaan Betawi.Percakapan 
sejenis ini sering terdengar dari orang Betawi, yang merupakan kesadaran kuat mengenai 
perbedaan intra-etnisnya.Dapat ketahui juga berbagai cara klasifikasi intra-etnis secara 
umum:Gunadi membagi masyarakat Betawi menjadi dua kategori yaitu “Betawi Tengah” dan 
“Betawi Udik” (Gunadi 2009); Shahab membaginya menjadi tiga yaitu “Tengah,” “Udik,” dan 
“Pinggir” (Shahab 1994); sedangakan Nawi mengklasifikasi 5 wilayah geografis ke dalam 3 
kategori, “Pesisir dan Pulo,” “Tengah,” dan “Pinggir dan Udik” (Nawi 2016). 

Saya mencoba menggambarkan hubungan klasifikasi umun dengan ekspresi keseharian 
memakaicontoh perbedaan linguistis. Chaer pernah menunjukkan 5 klasifikasi linguistis, yaitu 
Bahasa Betawi Ora, serta 4 jenis logat Bahasa Melayu Betawi (Chaer 1976).Setalah membedakan 
Bahasa Melayu Betawi dari Bahasa Betawi Ora (yang digunakan di wilayah sekitar Jakarta), ia 
menunjukkan 4 klasifikasi subdialek atau logat dari Bahasa Melayu Betawi, yaitu: logat 
Mester(yang digunakan di wilayah Jatinegara, Kampung Melayu dan sekitarnya); logat Tanah 
Abang(yang digunakan di wilayah Tanah Abang, Petamburan dan sekitarnya); logat Karet (yang 
digunakan di wilayah Karet, Senayan, Kuningan, dan Menteng); dan logat Kebayoran(yang 
digunakan di wilayah Kebayoran Lama, Pasar Rebo, Bekasi dan sebagainya). 

Lalu bagaimana pengakuan perbedaan linguistis tersebut meninbul di dalam kejadian 
keseharian?Seorang asli Lebak Bulus bercerita kepada saya tentang bedanya pemakaian kata “bae” 
antara Lebak Bulus dan Ciputat. Menurutnya, di Ciputat “bae” hanya digunakan di dalam arti “saja,” 
sedangkan di Lebak Bulus “bae” juga bermakna “sehat” atau “waras.” Baginya ada perasaan sangat 
aneh ketika ia mendengar orang Ciputat berkata “sakit bae” di dalam arti “sakit saja.” “Mana ada 
orang sakit bae, bae itu artinya sembuh,” katanya114. Pengakuan perbedaan begitu menimbul di 
dalam kejadian sehari-hari, dan seringkali dikaitkan dengan klasifikasi resmi. Hal yang penting 
mengenai kesadaran perbedaan keseharian ini adalah adanya format komunikasi untuk 
menghargai perbedaan. Komunikasi berdasarkan penghormatan perbedaan ini berdasarkan 
dengan perbedaan antar kampung dan terlihat ubikuitas di dalam ekspresi perbedaan intra-etnis. 

 
2.2 Kampung sebagai komunitas autentik? 
 
Meski pentingnya kesadaran perkampungan Betawi dari segi pandang studi etnis, komunitas 
perkampungan penduduk asli di Jakarta jarang ditelusuri.Dapat diperkirakan beberapa alasan. 
Pertama adalah perkembangan urban sejak tahun 1960-an yang mengakibatkan penggusuran dan 
pemindahan penduduk asli serta pendatangan imigran. Sebab, konstitusi sosial perkampungan 
yang berpusat pada penduduk asli terkesan telah kehilangan.Kedua, kampung tidak dimuat di 
dalam sistem administrasi sebagai unit geografis. Hal ini menyebabkan kampung penduduk asli 
semakin socially invisible. Oleh karena itu, pengkajian tentang tindasan negara (guna administrasi 
dan mobilisasi) di tingkat komunitas berfokus pada unit administrasi resmi, yaitu desa/kelurahan, 
RW dan RT.Ketiga, pengkajian komunitas urban, yang mengasumsikan heterogenitas sosial sebagai 

                                                           
113 Fieldnote, 5 Februari 2016 
114 Fieldnote, 4 Maret, 2016 
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esensi perkotaan, bermaksud untuk memahami secara holistis tentang heterogenitas di kondisi 
urban. Komunitas penduduk asli, yang terlihat homogen dari segi pandang etnis diperkirakan tidak 
pantas sebagai unit analisa. Alasan keempat adalah asumsi tentang komunitas yang tulen. Hanya 
“unit di mana warga saling berhadapan secara fisik” adalah satu-satunya keadaan “komunitas 
autentik,” menurut asumsi tersebut. 

Demikian kajian komunitas urban Jakarta yang tidak berfokus pada kampung melainkan 
dunia hidup “neighbourhood” yang berpusatpada gang kecil (“narrow pathways”). Berikut adalah 
kutipan dari “Wheel of Fortune,” karya Jellinek: 

 
The whole kampung of 3500 people was too large for any formal organization or sense of unity. 
The inhabitants identified less with the kampung than with clusters of houses along the several 
paths. Along each pathway, neighbours knew one another by sight, origin and occupation. Most 
knew each other’s names. Every day they passed each other in the narrow pathways, shared the 
same market place, patronized the same stall keepers, used the same sanitary facilities and, on 
special occasions, attended the same prayer house. A number of parallel and intersecting pathways 
and the houses to either side delineated a neighbourhood. (Jellinek, 1991: 26) 
 

Di dalam kutipan ini terlihat asumsi “komunitas autentik” yang sangat ketat. Namundemikian, 
diimaginasi oleh penduduk asli sebagai unit komunitas perkampungan yang autentik, kampung 
sebetulnya berperan penting bagi identitas etnis Betawi. Bila hal ini dipertimbangkan, haruslah kita 
jelaskan mengapa pertahanan kesadaran sejelas seperti itu bertahan meski perubahan sosial 
yangdrastis. Harus kita usahakan pula utntuk mengetahui unsur-unsur yang memperdayakan 
imaginasi atau konstitusi sosial kampung sebagai unit sosial—yang sebetulnya sulit untuk 
diperlihat—dan bukan hanya sebagai unit administratif yang gampang terlihat. 
 
3. Imagainasi Komunitas Kampung dan Pertahanannya 
 
Hal iniakan saya contohkan dengan penelusuran kasus dari sebuah kampung di Depok, dengan 
fokus khusus kepada konstitusi serta kegiatan sosial yang ada di kampung tersebut. Lokasi 
penelusuran kasus adalah Kampung Utan yang ada diKelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota 
Depok. Kelurahan Krukut terdiri dari 8 RW, jumalah penduduknya 15,423.Kelurahan tersebut 
mengandung dua kampung yaitu Kampung Utan dan Krukut: RW01 samapai RW04 merupakan 
Kampung Krukut (jumlah penduduk 7,695); RW05 samapai RW07Kampung Utan (jumlah 
penduduk 6,794); sedangkan RW08 merupakan perumahan komplek (jumlah penduduk 934)115. 
RW05 terdiri dari 4 RT, RW06 dari 5 RT, dan RW07 dari 5 RT. Wilayah ini termasuk daerah sub-
urban. Setelah tahun 1990-an penduduk asli baru mulai bekerja di Jakarta. Pendatang juga belum 
banyak sebelum itu. 

Di dalam komunikasi keseharian, terlihat identitas sangat jelas bertenangan dengan kampung 
berdampingan, dan juga bertentangan dengan perumahan komplek.Percakapan seperti berikut 
sering terdengar: 

 

                                                           
115 Menurut laporan kependudukan Kelurahan Krukut (April, 2017). 



398 
 

Emang berbatasan benar ya.Anak Kampung Utan ama anak Krukut nggak pernah ada bersatu. Ampe 
sekarang juga nggak ada bersatu... Kaya minyak ama air... Iya, mau pengen maen bola kek apa kek, coba 
aja liat. Dia dialah, kita kita.116 
Dulu mah Kampung Utan sama Krukut susah. Ngumpul, beda lagi, ngumpul, beda lagi.117 
Itu mah bocah komplek semua [guna menegaskan bahwa “anak komplek”tidak bisa beraksi dengan 
menggunakan gerakan seni bela diri seperti “anak kampungan”]. 
 

3.1 Konstitusi sosial perkampungan 
 
Mengenai segi institusional, terlihat organisasi terkait pemakaman, dan juga pandangan jelas 
tentang keturunan. Dewan Kemakmuran Kober (DKK) adalah organisasi khas untuk penduduk asli 
Kampung Utan, yang secara struktur ditempatkan di bawah Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). 
Anggota DKK berkewajiban untuk membayar iuran kober. Setiap rumah tangga membayar 
Rp.10.000 setiap bulan. Jika ada yang meninggal, keluarganya mendapat kain putih, tiker, papang, 
dan ambulan khusus. Meski warga pendatang mengikuti organisasi sejenis di bawah struktur 
RW/RT, mereka jugabisa mengikuti DKK dan bisa dimakam di kober Kampung Utan jika bermukim 
di wilayah selama 15 tahundan berkeinginan118. 
 Konstitutsi sosial terwujud di dalam pengakuan keturunan juga.Ketika saya bertanya 
dengan para pemukim asli tentang sejarah kampung, ceritanya mengawali dari delapan keluarga. 
Sampai tahun 1950-an, pemukim kampung hanya delapan keluarga menurut mereka. Semua 
penduduk asli dapat menjejaki salah satu garis keturunan dari delapan keluarga besar tersebut. 
Bila diamati, pengakuan keturunan juga sering muncul di dalam komunikasi sehari-hari. Rupanya 
genealogi dari delapan keluarga ini merupakan sebuah krangka klasifikasi dan juga belonging bagi 
penduduk asli.Pengetahuan genealogi kekeluargaan juga berjalin dengan genealogi administrator 
masjid, genealogi guru besar bela diri, dan segabainya. Akibatnya, krangka klasifikasitersebut yang 
merupakan pengakuan perbatasan kelompok perkampungan. 
 
3.2 Kegiatan sosial yang spontan 
 
Di Kampung Utan, ada juga berbagai kegiatan sosial yang bersifat spontan. Saya akan membahas 
tentang kegiatan ikatan remaja serta pelaksanaan terkait seni bela diri. Kegiatan ikatan remaja di 
Kampung Utan sudah berulang kali berhenti dan dikembang lagi sampai tahun 1990-an. Kini 
berjalan lagi sebagai asosiasi para ikatan remaja yang berdasarkan wilayah-wilayah di bawah 
tingkat kampung. Sekarang ada delapan ikatan remaja yang bergabung dan merupakan ikatan 
remaja Kampung Utan. Kegiatan rutin keseharian ikatan remaja masing-masing adalah pengajian, 
latihan bela diri, kerja bakti, ngeramban, dan lain-lain119. Delapan iakatan remaja tersebut adalah: 
Ikatan Remaja Aktif Kreatif (Irmak) yang mewakili wilayah Saun (RW05); Ikatan Remaja Galur 
(Irgal) di wilayah Galur (RW06); Ikatan Remaja Perin (IRP)di wilayah Perin (RW06); Ikatan Remaja 
Warteg Atas (Wartas)di wilayah Lapangan Bola (RW06); Ikatan Remaja Ambaradi wilayah Ambara 
(RW07); Ikatan Remaja Madrasahdi wilayah Madrasah (RW07); Ikatan Remaja Petrukdi wilayah 
Petruk (RW07); dan Ikatan Remaja Sawo Dalam (Shadam)di wilayah Sawo Dalam 

                                                           
116 Fieldnote, 11 Februari, 2016. 
117 Fieldnote, 15, Agustus, 2017. 
118 Fieldnote, 23 September, 2017. 
119 Fieldnote, 6 Maret, 2016. 
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(RW07).Kedelapan wilayah kecil membawah nama gang kecil. Perbatasan wilayah tak sesuai 
dengan RW atau RT. 

Pengakuan kampung dan wilayah kecil terlihat juga di dalam kegiatan ikatan remaja. 
Berikut adalah penangkapan saat-saat mewujudkan rekognisi tersebut, yang terjadi di dalam 
sebuah acara untuk merayakan hari jadi Kota Depok.Menurut proposal acara yang diajukan ke 
pemerintahan, kewilayahan acara ini terbatas se-Kampung Utan, bukan se-Kelurahan Krukut. Di 
dalamnya ada tulisan karang taruna RW05, RW06, dan RW07, tertulis juga nama-nama delapan 
ikatan remaja. 

Saat pertama adalah refleksi penonton terhadap godaan penyanyi dangdut. Berikut 
adalah komunikasi antara penyanyi dan penonton pada rekreasi musik dangdut pada malam 
hari120: 

Penyanyi: “Krukut ayo! Mana suaranya!” 
Penonton : *Diam, tidak merespon*[kemudian ada beberapa orang meneriak] ”Kampung 
Utan!” 
Penyanyi: ”Kampung Utan! Mana lagi? Itu doang?” 
—Setelah satu lagu— 
Penyanyi: ”Ayo.. Mana…” [Tampaknya bingung] 
Penonton: *Berkata sesuatu, suaranya tidak jelas* 
Penyanyi:[Tidak mendengar suara penonton, mendekati penonton dan bertanya sesuatu] 
Penonton: “Kampung Utan!” 
Penyanyi: “Eh...” [Tampaknya masih bingung] 
Penonton: “Kampung Utan!” 
Penyanyi: ”Kampung Utan. Ayo Kampung Utan!” 

Pada garis ketiga, sepertinya si penyanyi mengira ada penonton yang datang dari luar Kelurahan 
Krukut, yaitu, sangkanya, Kampung Utan. Maka ia bertanya apakah ada lagi yang datang dari luar 
selain dari Kampung Utan. Pada garis terakhir, tampaknya sekarang sudah memahami bahwa ia 
sedang beradadi dalam wilayah bernama Kampung Utan, penyanyi berteriak menyebut nama 
wilayah. Hal ini mencontohkan bahwa orang luar kampung kemungkinan besar tidak tahu adanya 
kampung selain unit administratif; dan bahwa panggilan dengan nama kelurahan memberikan para 
penonton (diperkirakan penduduk asli) perasaan kurang betah, sehingga tidak merespon. 
 Saat kedua adalah dialog antara anak kecil (AK1, AK2) dan panitia acara (MC: laki-laki asli 
Kampung Utan) ketika panitia sedang mewawancarai peserta lomba tarian anak kecil di atas 
panggung121: 

—Wawancara dengan anak kecil pertama— 
MC: Tinggal di mana? 
AK1: Depok. 
MC: Depok mah tau.. RW lima, enam apa tujuh? 
AK1: Dua belas. 
MC: Nah maksud abang gini, tinggal di Sawo, Petruk apa Madrasah? 
AK1: Jalan Pramuka. 
MC: Ooo Grogol.  

                                                           
120 Fieldnote, 23 April, 2017. 
121 Fieldnote, 22 April, 2017. 
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—Wawancara dengan anak kecil kedua— 
MC: Tinggal di mana? 
AK2: Haji Salim! 
MC: Haji Salim. Berarti Pangkalan Jati. Kampung Sasak. 

Ternyata kedua anak bermukim di luar Kampung Utan. Namun, dialog atas menunjukkan bahwa 
anak kecil pun diharapkan, jika memang asli Kampung Utan, untuk memiliki pengetahuanrinci 
tentang wilayah-wilayah kecil. 
 
3.3 Keturunan dan pelestarian tradisi 
 
Sekarang saya membahas kegiatan seni bela diri di Kampung Utan. Dengan pembahasan ini saya 
berharap untuk menyerangkan sikap pelaku terhadap tradisi—khususnya terhadap pewarisan dan 
pelestariannya. Saya yakin hal ini sangat penting karena sikap tersebut adalah unsur fleksibilitas 
dan perubahan kultur—kebudayaan sebagai sosialitas dan kondisi fisik. Saya percaya juga bahwa 
sikap tersebut, bersamaan dengan fleksibilitas sosial yang diakibatkannya, adalah penyebab 
konsistensi bagi imaginasi komunitas perkampungan. 

Saya berfokus kepada perguruan bela diri bernama Gerak Akal Gombel, dan sebuah 
sanggar seni bela diri yang menbawa aliran Gombel. Di Kampung Utan, walau pernah diajarkan 
dulu oleh guru-guru besar seperti Perin (C di gambar 1), Ali (I), dan Kuncung (E), Gombel sudah 
lama tidak diajarkan. Pada tahun 2008, Danil (K) bersama Doni (F) menemui Kuncung (E) dan 
meminta untuk menjalankan latihan lagi.Awalnya Kuncung yang mengajarkan satu jurus per satu 
kepada kedua pemuda. Aliran Gombel Kuncung tak mempunyai jalan jurus, tetapi hanya gerakan-
gerakan yang disebut “jurus.” Kemudian kedua pemuda ini menciptakan jalan jurus dengan 
mengkombinasi jurus-jurus tersebut, di bawah pembinaan Kuncung.Pada tahun 2008, kedua 
pemuda juga membentuk sanggar bernama Jalan Tangan Betawi Muda (JTBM), supaya 
menyelenggarakan latihan rutin secara terbuka. Kegiatan sanggar tersebut bukan hanya latihan 
bela diri, tetapi juga kegiatan kesenian seperti palang pintu dan lenong pada kesempatan upacara 
seperti pernikahan, akikah, dan sunatan. Orang luar kampung juga mengikuti kegiatan sanggar 
sejak awal mula perkembangannya, antaranya ada orang Jawa, Sunda, dan lain-lain. 

 
Gambar 1. Garis keturunan dan genealogi guru Gombel di Kampung Utan 

  
Bila diperhatikan bagaimana cara peserta latihan mengajar dan belajar ilmu bela diri, dapat terlihat 
beberapa faktor yang dianggapi oleh para peserta sebagai syarat untuk pelajaran baik.Hal ini saya 



401 
 

contohkan dengan pelajaran jalan satu (pertama dari jurus-jurus). Jalan satu terdiri dari 3 gerakan, 
yaitu:1) menangkis pukulan musuh (tangan kanan) dengan menggunakan tangan kanan; 2) 
menangkapi tangannya dengan menggunakan kedua tangan (tangan kanan dari samping, tangan 
kiri dari bawah);lalu,3) menarikkan dengan keras tangan musuh ke belakang bawah, sambil 
merendahkan kuda-kuda.Andai pelajar menangkapi tangan musuh (gerakan kedua) di posisi 
rendah, bisa dibenarkan oleh pengajar supaya posisi penangkapan lebih atas dari posisi bahu. Pada 
saat sepertiini, harusnya diberikan juga alasan mengapa gerakan harus sesuai kata 
pengajar.Misalnya, bahwa kita harus menangkapi tangan musuh di posisi lebih tinggi dari bahu 
supaya musuh tidak bisa berseimbang, jadi gamapang untuk menjatuhkannya; bila rendah, musuh 
masih bisa bertahan dengan kuda-kuda yang kuat, bisa juga ia menyerang balik. Begitulah cara 
mengajar dan belajar gerakan satu per satu. Akibatnya, di dalam pandangan peserta latihan 
tersebut, salah satu syarat untuk pemahaman yang baik adalah mendapati “akal”: memahami 
makna yang ada di belakang gerakan tertentu dengan penjelasan dan pemahaman yang ada logika. 
Jika sudah mempraktikkan sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh pengajar, logika yang ada 
di dalam penjelasannya langsung masuk akal bagi pelajar. Karena memang dapat dirasakan 
keefektifannya secara langsung melewati tubuhnya sendiri; entengnya badan musuh dan 
gampangnya menjatuhkan musuh ketika posisi penangkapan cukup tinggi, contohnya. 
 “Logika” adalah hal yang penting di dalam penyelenggaraan sanggar tersebut. Saya pernah 
bertanya dengan Danil mengapa ia menciptakan jalan jurus yang dulu tak pernah ada. Katanya, 
karena lebih gampang bagi pelajar, khususnya anak kecil, untuk menghafal gerakan jurus-jurus. 
Kalau terlalu sulit dan butuh waktu bagi anak kecil untuk manghafal gerakan, sulit juga bagi mereka 
untuk tetap tertarik dan menikmati latihan, apa lagi pada jaman yang penuh dengan hiburan 
bermacam-macam, tegas dia.Bersama dengan cerita ini, ia menekan juga bahwa jalan jurus ini 
diciptakan di bawah pembinaan dan penasihat guru besar, yaitu Baba Kuncung. Menurut Danil, hal 
ini sangat penting supaya tidak sampai salah paham inti dan makna gerakan. Hal ini mencontohkan 
bagaimana sikap mereka terhadap perubahan tradisi. Bila pemahaman tentang inti dan makna 
tradisi sampurna, wajarlah ada berubahan atau tambahan ke tradisi tersebut sesuai dengan 
perubahan kondisi sekeliling. 

Episode berikut adalah kejadian yang sangat melambangkan sikap ini: 
Suatu saat saya mengikuti latihan. Selama belajar jalan jurus, saya merasa sedikit bingung dan 
minta nasihat dengan Danil. Gerakan kaki mengikuti segi empat searah jarum jam, memutar tiga 
kali sebelum kelar jalan jurus. Saya bertanya tentang gerakan pada putaran ketiga. Saya 
menunjukkan gerakan pada Danil, ia langsung berkatabahwa gerakan saya tidak benar. Dia 
mengajarkan saya untuk menambah sikut di pertengahan gerakan. Bagi saya, inti gerakan yang 
ditunjukkan olehnya sangat mudah untuk masuk akal. Namun, nasihat tersebut membingungkan 
juga, karena saya mengira gerakan tersebut berbeda dengan gerakan yang pernah diajarkan 
sebelumnya122. 
Kemudiankeesokan hari, sesudah menginap di rumah Doni, saya menanyakan Doni pertanyaan 
yang sama, tetapi kali ini dengan gerakan yang baru saja diberi tahu oleh Danil. Melihat gerakan 
saya, dia bilang itu tidak benar, namun terlihat di wajahnya ada rasa kebingungan disertai sedikit 
kecurigaan. Lalu saya bilang bahwa gerakan ini diajarkan oleh Danil kemarin malam. Mendengar 
kata saya, jawabannya sangat langsung. “Ooo, diperbarui kali,” kata dia,sekarang dengan senyuman 
berkesan ekspresi seolah-olah titik kecurigaan yang ada di dalam otaknya telah 
tersambung.Rupanya tak dibutuhkan penjelasan lagi123. 

                                                           
122 Fieldnote, 11 Maret, 2016. 
123 Fieldnote, 12 Maret, 2016. 
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Sepertinya, jika seseorang dengan pengetahuan begitu benar dan tepat yang memberikan 
tambahan atau perubahan pada gerakan, lalu perubahan yang disebab olehnya juga wajar 
diperkirakan benar dan tepat. 

Setelah ini saya tak sempat mengikuti latihan selama beberapa bulan. Ketika baru sempat 
mengikuti latihan lagi, saya merasa bingung lagi. Saya diajarkan jalan jurus dengan gerakan yang 
berbeda lagi. Setelah itu juga gerakan jalan jurus terus-menerus diperbarui. Hal ini justru 
membingungkan, hinnga saya tak bisa percaya lagi daya ingatan saya sendiri. Apakah kedua 
kejadian benar saya alami? Apakah gerakan yang saya tunjukkan pada saat itu benar-banar seperti 
di catatan fieldnote saya? Namun, setidaknya respon dan ekspresi Doni terhadap gerakan dan 
percakapanyang saya tunjukkan padanya adalah hal yang sungguh melambangkan sikap para 
pelaku seni tradisi di sanggar tersebut terhadap pewarisan dan pelestarian tradisi. 

 
Kesimpulan: Perseorangan, Komunitas, dan Etnis 
 
Seperti telah saya bahas, artikel ini menelusuri sebagaimana kesadaran sosial kampung bisa 
bertahan di dalam keadaan tersebar secara sosial dan demografis. Sebab kajian ini berdasarkan 
hanya dengan satu penelusuran kasus,maka belum tentu apakah pembahasan tersebut betul atau 
tidak di lokasi lain.Bisa saja berbeda-beda tergantung kondisi sosialnya masing-masing kampung. 
Oleh karena itu, kajian ini diharapkan untuk menambahkan kasus. Namun kemudian, bila diamati 
sifat komunitas “spontan” bertentangan dengan unit administratif, cukup beralasan untuk 
menulusuri “bekas-bekas” pola kehidupan sosial spontan yang saat ini telah menjadi fragmentaris. 
Dengan demikian, telah saya tunjukkan manfaatnya merevisi konsep etnis dari segi perasaan 
berkelompok perkampungan. Sudah jelas juga kesalahan presumsi bahwa komunitas dimana 
anggota “saling berhadapan secara fisik” adalah satu-satunya keadaan komunitas autentik atau 
substansial yang ditemukan di kondisi urban. 

Saya yakin bahwa pandangan yang ditunjukkandi atas sangat penting, khususnya jika 
penduduk kampung sudah lama berusaha untuk menangkapi, melestarikan, dan memberdayakan 
“bekas” tradisi yang makin terfragmen dan tersebar, supaya dunia hidupspontan mereka tetap 
dijaga di tangan mereka sendiri.Hal yang penting bagi wargaKampung Utan di dalam praktik 
keseharian adalah memahami dan menjelaskan inti dan makna tradisidengan menggunakan 
“logika” (reason) dan “rasa” (bodily sensation); ada logika dan rasa, baru masuk akal.Walau kegiatan 
sosial yang dibahas di atasdimaksudkanuntuk melestarikan komunitas perkampungan, 
pemunculan dan perubahan perasaan danpengakuan komunitas pada dasarnya tergantung kepada 
maksud dan minat perseorangan. Begitu juga, seperti telah saya bahas, sikap terhadap pewarisan 
dan perubahan tradisi yang bersifat fleksibel dan kreatif. 

Dengan mempertimbangkan komunitas perkampungan masyarakat Betawi di Kampung 
Utan, dapat saya jelaskan juga beberapa hal yang penting dari segi pandang kajian etnis. Walaupun 
konsep kelompok resmiyang ditindas oleh penguasatelah diadopsi dan diinternalisasi oleh warga, 
sikap persorangan terhadap pelestarian rasa berklompok kampung, bersama dengansifat 
komunikasi yang menghargai perbedaan,memungkinkanuntuk mempertahankan pengakuan 
perbedaan (keunikan) serta tata cara menghargainya (setidaknya di tingkat superfisial). 

Perasaan dan pengakuan terhadap imaginasi komunitas tidaklah berbasis pada afeksi 
primordial; melainkan padaproses pemikiran, perilaku, dan sikap perseorangan, di mana ia terus-
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menerus membenamkan dirinya ke dalam prosessosialitas (sociality) dan lingkungan fisik. Kedua 
proses tersebutlah yang membentuk dan sekaligus merupakan historisitas (historicity) yang khas, 
di dalamnya menimbul, antara lain, perasaan dan pengakuan komunitas perkampungan, bahkan 
pula identitas kesukuan.Oleh karena itu, pengkajian race dan ethnicitytidakboleh mengasumsikan 
konsep individual yang bertentangan langsung dengan kategori abstrak. Konsep individualharuslah 
diasumsikan sebagai sebuah proses ontogeny yang terlibat di dalam, terpengaruh oleh, bahkan 
membentuk, mengubah, dan juga merupakan keadaan sosial-fisikber-historisitasyang 
melingkunginya. Konsepsi tersebutlah yang memperbolehkan pelaku terlibat—baik sebagai 
pengamat maupun sebagai peserta—untuk memahami, menghargai, dan memanfaatkan 
subjektivitas serta kreativitas perseorangan manusia. 
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