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ABSTRAK 
Pemukiman Baru Pasca-Bencana 

(Studi tentang Proses Adaptasi dan Berkembangnya Identitas Kultural 
Di Kalangan Warga Perumahan Jacky Chan Desa Neuhen  

Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar) 
 
 Penelitian ini berangkat dari realitas kemunculan pemukiman baru yang 
terjadi Pasca-Tsunami di Aceh. Ketika akan masuk ke dalam lingkungan yang 
medan interaksi belum dikenali seperti halnya pemukiman baru—dimana para 
penghuninya memiliki keanekaragaman suku atau etnis dan ditambah dengan 
profesi yang berbeda pula. Penelitian ini akan mempertanyakan proses adaptasi 
seperti apa yang dilangsungkan mereka sehingga dapat diterima dengan baik di 
lingkungan pemukiman barunya. Selain itu, keberadaan individu mengidentifikasi 
diri, apakah masih dengan membawa identitas kulturalnya atau justru membentuk 
identitas kultural yang berbeda nantinya. 

Dalam penelitian ini menjabarkan dua pertanyaan penelitian, pertama, 1) 
Bagaimana proses penyesuaian diri di kalangan warga perumahan Jacky Chan 
dari kehidupannya di perumahan Jacky Chan dalam hal interaksi. 2) Bagaimana 
proses berkembangnya identitas kultural dari proses interaksi di kalangan warga 
perumahan Jacky Chan, desa Neuhen, kabupaten Aceh Besar. 
 Dalam penelitian ini, menggunakan satu teori utama yang berfungsi 
sebagai titik masuk atau kerangka berfikir menganalisa permasalahan yang telah 
dikemukakan, yakni Teori Konstruksi Sosial yang dicetuskan Peter Berger dan 
Thomas Luckmann. Penggunaan teori tersebut dalam penganalisaannya diawali 
dengan mengungkapkan strukur kesadaran yang dimiliki kalangan warga 
perumahan Jacky Chan. 
 Dari hasil penelitiannya, ditemukan bahwa proses adaptasi pada kalangan 
warga perumahan Jacky Chan terjadi melalui Institusional dan Legitimasi. 
Adanya beberapa praktik keagamaan dan kegiatan bersosial merupakan ruang 
hadirnya adaptasi mereka. Selanjutnya, pada proses pembentukan identitas 
kultural adanya tiga jenis bentukan identitas, di antaranya identitas Cina-Aceh 
berafiliasi pembauran, identitas Cina-Aceh dan identitas kompatibel. ketiga 
identitas bagian dari sosialisasi yang dipertahankan sebahagian, turut 
dimodifikasi, bahkan terbentuk dengan perubahan lain atau disebut dengan 
transformasi. 
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