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MANUSIA DAN KEHIDUPAN SOSIALNYA  

Proses Sosial dalam Masyarakat  

Dalam kehidupan sehari-hari, individu selalu melakukan hubungan sosial dengan 
individu lain atau kelompok-kelompok tertentu. Hubungan sosial yang terjadi antar 
individu maupun antar kelompok tersebut juga dikenal dengan istilah interaksi sosial. 
Interaksi antara berbagai segi kehidupan yang sering kita alami dalam kehidupan 
sehari-hari itu akan membentuk suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi 
sehingga akan membentuk suatu sistem sosial dalam masyarakat. Keadaan inilah 
yang dinamakan proses sosial. Proses sosial yang terjadi dalam masyarakat tentunya 
tidak selalu berjalan dengan tertib dan lancar, karena masyarakat pendukungnya 
memiliki berbagai macam karakteristik. Demikian pula halnya dengan interaksi sosial 
atau hubungan sosial yang merupakan wujud dari proses-proses sosial yang ada. 
Keragaman hubungan sosial itu tampak nyata dalam struktur sosial masyarakat yang 
majemuk, contohnya seperti Indonesia.  

Keragaman hubungan sosial dalam suatu masyarakat bisa terjadi karena masing-
masing suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, bahkan dalam satu 
suku bangsa pun memiliki perbedaan. Namun, perbedaan-perbedaan yang ada itu 
adalah suatu gejala sosial yang wajar dalam kehidupan sosial. Berdasarkan hal itulah 
maka didapatkan suatu pengertian tentang keragaman hubungan sosial, yang 
merupakan suatu pergaulan hidup manusia dari berbagai tipe kelompok yang terbentuk 
melalui interaksi sosial yang berbeda dalam kehidupan masyarakat.  

Keragaman hubungan sosial dapat menimbulkan ketidakharmonisan, pertentangan, 
pertikaian antarsuku bangsa maupun intern suku bangsa. Jika keselarasan tidak 
ditanamkan sejak dini, terutama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia yang 
memiliki keragaman hubungan sosial, maka dampak negatif tersebut akan menjadi 
kenyataan. Sebaliknya jika keselarasan dipupuk terutama dalam masyarakat 
majemuk, maka dampak negatif tersebut tidak akan terjadi, bahkan keragaman 
kebudayaan dalam masyarakat majemuk akan menjadi suatu aset budaya yang tak 
ternilai harganya.  

Sebagai seorang individu yang hidup dalam bangsa yang terdiri dari beragam suku 
bangsa dan memiliki keaneragaman budaya, pasti akan mengalami keragaman 
hubungan sosial. Dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keragaman hubungan 
sosial tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dan terapkan agar keselarasan 
dalam keragaman hubungan sosial dapat terwujud, antara lain:  

1. Mematuhi sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dimana kita hidup.  

2. Beradaptasi (menyesuaikan diri) dalam perkataan dan tindakan kita dengan nilai 
dan norma yang berlaku.  

3. Mengikuti aturan yang berlaku agar terjadi keselarasan sosial di dalam keluarga, 
masyarakat, bangsa, dan Megara.  
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4. Saling menghargai antara sesama teman merupakan tindakan yang dapat 
mencegah kita dari pertentangan, terutama di tengah keragaman hubungan sosial 
dalam masyarakat kita yang majemuk. 

5. Berusaha untuk mengerti dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam 
masyarakat untuk menghindari terjadinya pertentangan yang tidak 
mendatangkan manfaat apapun juga.  

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, masih banyak sikap-sikap lain yang dapat 
dikembangkan untuk menghadapi keragaman hubungan sosial yang ada. Agar bisa 
menjadi seseorang yang bisa menghargai perbedaan, maka peserta didik dapat diajak 
belajar dari sekarang untuk menerapkan sikap-sikap tersebut. 

Interaksi sebagai Proses Sosial  

Kimball Young dan Raymond W. Mack mengemukakan bahwa interaksi sosial 
merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak 
akan mungkin ada kehidupan bersama. Lebih lanjut John J. Macionis menyatakan 
bahwa interaksi sosial merupakan suatu proses dimana individu bertingkah laku dan 
bereaksi dalam hubungan dengan individu lain. Berdasarkan definisi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal-balik antara dua 
atau lebih individu manusia, di mana ide, pandangan dan tingkah laku individu yang 
satu saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki individu yang lain, atau 
sebaliknya. Rumusan ini dengan tepat menggambarkan kelangsungan timbal-baliknya 
interaksi sosial antara dua manusia atau lebih. Hubungan timbal-balik tersebut dapat 
berlangsung antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan 
antara kelompok dengan kelompok untuk mencapai suatu tujuan.  

Interaksi sosial adalah dasar proses sosial, pengertian tersebut menunjuk pada hubungan-
hubungan sosial yang dinamis. Atau dengan perkataan lain, proses sosial merupakan 
cara-cara berhubungan dalam kehidupan masyarakat yang dapat dilihat apabila 
orang-perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan 
sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut. Maka apabila ada dua orang bertemu, 
interaksi sosial pun dimulai ketika mereka saling mengucapkan salam, berjabat 
tangan, saling berbicara, atau mungkin terjadi pertengkaran satu sama lain. Aktivitas-
aktivitas semacam itu merupakan contoh dari bentuk-bentuk interaksi sosial. Soleman 
B. Taneko menambahkan ciri-ciri interaksi sosial antara lain: (1) adanya dua orang 
pelaku atau lebih, (2) adanya hubungan timbal balik antar pelaku, (3) proses diawali 
dengan adanya kontak sosial, baik secara langsung (kontak sosial primer), maupun 
secara tidak langsung (kontak sosial sekunder), (4) adanya dimensi waktu (lampau, 
sekarang, dan akan datang) yang menentukan sifat hubungan timbal balik yang 
sedang berlangsung, dan (5) adanya tujuan dari masing-masing pelaku. 

Syarat-syarat Interaksi Sosial  

Interaksi sosial tidak terjadi begitu saja, tetapi ada syarat-syarat tertentu supaya 
interaksi sosial berlangsung. Syarat-syarat tersebut adalah adanya kontak sosial dan 
komunikasi.  
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1. Kontak Sosial  

Kontak sosial adalah hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain yang 
bersifat langsung, seperti dengan sentuhan, percakapan, maupun tatap muka. Namun, 
pada era modern seperti sekarang ini kontak sosial bisa terjadi secara tidak langsung. 
Misalnya, orang-orang dapat berhubungan antara satu sama lain melalui telepon, 
telegrap, radio, surat, dan sebagainya. Perangkat-perangkat teknologi tersebut tidak 
memerlukan adanya hubungan fisik untuk mewujudkan suatu interaksi sosial, 
sehingga dapat dikatakan bahwa hubugan fisik tidak perlu menjadi syarat utama 
terjadinya kontak sosial.  

Soerjono Soekanto, membagi kontak sosial dalam dua bentuk, yaitu:  

a. Kontak sosial primer; kontak sosial yang terjadi secara langsung. Misalnya: 
langsung bertatap muka (face to face), saling bertegur sapa, berjabat tangan, saling 
memeluk, saling tersenyum, dan lain-lain.  

b. Kontak sosial sekunder; kontak sosial yang terjadi secara tidak langsung. 
Contohnya: Andi meminta kepada Dio agar mau membujuk Budi untuk datang ke 
rumah Andi; atau Inda bercerita kepada Susi bahwa Dani sangat kagum atas 
prestasi Susi dalam lomba menari.  

Apabila dilihat dari para pelakunya, kontak sosial dibedakan menjadi tiga, yaitu:  

a. Kontak sosial antar individu dengan individu  

Contoh: seorang anak yang mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. 
Ia melakukan kontak dengan anggota-anggota keluarganya seperti ayah, ibu, 
kakak, dan sebagainya. Proses pembelajaran ini biasa disebut dengan sosialisasi.  

b. Kontak sosial antar individu dengan kelompok  

Contoh: seorang Lurah melakukan kontak dengan anggota-anggotanya dalam 
suatu rapat. Atau sebaliknya, pihak Kelurahan melakukan kontak dengan setiap 
anggota masyarakat ketika mengurus pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk)  

c. Kontak sosial antar kelompok dengan kelompok  

Contoh: pertemuan OSIS antar sekolah, pertandingan sepak bola antar sekolah, 
dan lainnya. 

2. Komunikasi  

Komunikasi adalah proses penyampaian sesuatu hal atau pesan dari seseorang 
kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar 
orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu. Orang yang memberi pesan 
disebut komunikator, isi komunikasi atau berita yang disampaikan disebut pesan 
(message), sedangkan orang yang menerima pesan disebut komunikan.  

Dalam komunikasi kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap 
tingkah laku orang lain. Suatu senyum, misalnya dapat ditafsirkan sebagai suatu 
keramah-tamahan, sikap bersahabat atau bahkan sebagai sikap sinis dn sikap ingin 



 

MANUSIA & KEHIDUPAN SOSIALNYA | 333  
 

menunjukkan suatu kemenangan. Suatu lirikan mata, misalnya dapat ditafsirkan 
sebagai suatu tanda bahwa orang yang bersangkutan merasa kurang senang atau 
bahkan sedang marah. Dengan demikian, komunikasi memungkinkan kerjasama 
antara orang-perorangan dan antara kelompok-kelompok manusia, atau justru 
mengakibatkan terjadi kesalahpahaman karena masing-masing pihak tidak mau 
mengalah.  

Komunikasi mana yang termasuk dalam interaksi sosial? Kalau kita cermati, tidak semua 
komunikasi dapat menyebabkan terjadinya interaksi sosial, karena komunikasi dapat 
dibagi menjadi dua bagian, yaitu:  

a. Komunikasi searah (one way communication); yaitu komunikasi di mana komunikan 
hanya sebagai obyek penerima pesan saja, tidak dapat menjadi komunikator. 
Hubungan hanya bersifat searah saja, tidak ada timbal balik. Misalnya, 
komunikasi lewat radio, televisi, atau lewat media massa cetak (koran, majalah, 
dan lain-lain).  

b. Komunikasi dua arah (two way communication); yaitu komunikasi yang terjadi 
secara timbal-balik antara komunikator dengan komunikan. Suatu saat tertentu 
komunikator menjadi komunikan, dan saat lainnya komunikan menjadi 
komunikator. Jadi ada hubungan timbal-balik antara keduanya. Misalnya, proses 
interaksi belajar mengajar di kelas antara guru dan siswa, di mana ada saat siswa 
bertanya dan guru menjelaskan, atau sebaliknya.  

Berdasarkan dua kategori komunikasi di atas, komunikasi dua arah termasuk dalam 
kriteria interaksi sosial. Hal ini sesuai dengan batasan dari interaksi sosial yang 
menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan proses hubungan timbal balik antara 
individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dan antara kelompok 
dengan kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Namun, ada kalanya komunikasi 
satu arah dapat menjadi jembatan untuk menciptakan interaksi sosial. Misalnya, dua 
orang yang berkenalan lewat internet (chatting) lama-kelamaan menjadi akrab, 
akhirnya bertemu dan menjadi teman akrab.  

D. Sumber-sumber Interaksi Sosial  

Interaksi sosial walaupun bentuknya tampak sederhana, ternyata merupakan proses 
yang kompleks, yang tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang menjadi sumber 
proses sosial tersebut, antara lain: imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Sumber-
sumber tersebut dapat mendorong seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain.  

1. Imitasi  

Imitasi merupakan tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik melalui sikap, 
penampilan, maupun gaya hidupnya, bahkan apa saja dimiliki oleh orang lain 
tersebut. Imitasi terjadi pertama kali dalam proses sosialisasi keluarga, karena dalam 
keluarga seorang individu atau anak mulai meniru kebiasaan-kebiasan yang berlaku 
dalam keluarganya, seperti cara berpakaian, cara berbicara, adat isitiadat, 
kebudayaan, dan sebagainya. Seiring dengan bertambahnya usia individu tersebut, 
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proses imitasi ini akan terus berkembang sampai ke lingkungan tetangga, teman 
sepermainan, hingga lingkungan masyarakat lainnya.  

Imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses sosial. Peranan 
penting imitasi itu antara lain mampu mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-
kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun, imitasi mungkin pula mengakibatkan 
terjadinya hal-hal yang negatif, karena seseorang atau sekelompok individu 
mengimitasi tindakan-tindakan yang menyimpang. Selain itu, imitasi juga dapat 
melemahkan atau bahkan mematikan perkembangan daya kreasi seseorang. Saat ini 
proses imitasi semakin cepat berkembang terutama di kalangan usia muda, karena 
berkembangnya teknologi komunikasi seperti televisi, film, internet, dan sebagainya.  

2. Sugesti  

Sugesti adalah cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang 
kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mau mengikuti 
pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Oleh karena sugesti 
merupakan anjuran yang bersifat menggugah emosi spontan seseorang tanpa berpikir 
panjang, maka keberhasilan sugesti ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:  

a. Orang yang memberikan sugesti lebih berwibawa. Wibawa bisa disebabkan 
umurnya lebih tua, lebih berpendidikan, lebih berkuasa, dan lain-lain.  

b. Pandangan yang diberikan lebih berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan si 
penerima sugesti  

c. Lebih berhasil bila kondisi si penerima sugesti dalam keadaan emosinya tidak 
stabil. Sebaliknya orang yang emosinya stabil akan susah untuk diberi sugesti.  

Contoh pemberian sugesti adalah maraknya iklan di televisi untuk menggunakan 
produk tertentu, pidato dalam kampanye partai politik, ajakan seorang teman untuk 
memakai narkotika, dan lainnya.  

3. Identifikasi  

Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-
keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi ini 
sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat 
terbentuk atas dasar proses ini. Kesadaran akan nilai dan norma-norma itu dapat 
diperoleh anak melalui identifikasi dengan orang tuanya, biasanya anak lelaki 
mengidentifikasi ayahnya dan anak perempuan mengidentifikasi ibunya. Identifikasi 
itu berarti kecenderungan atau keinginan dalam diri anak untuk menjadi sama seperti 
ayahnya atau sama seperti ibunya. Kecenderungan ini bersifat tidak sadar bagi anak 
itu dan tidak hanya merupakan kecenderungan untuk menjadi seperti ayah atau ibu 
secara lahiriah saja, tetapi juga secara batin. Artinya anak itu secara tidak sadar 
mengidentifikasi sikap-sikap orang tuanya yang dapat ia mengerti mengenai norma-
norma dan pedoman-pedoman tingkah lakunya sejauh kemampuan yang ada pada 
anak itu. Dalam proses identifikasi, seluruh sistem norma, sikap, tingkah laku orang 
tuanya sedapat mungkin dijadikan norma-norma, cita-cita, dan sebagainya.  
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Proses identifikasi dapat berlangsung  

a. dengan sendirinya atau secara tidak sadar, misalnya: anak yang sewaktu kecil 
cenderung mengidentifikasi ayahnya  

b. dengan disengaja atau rasional, artinya identifikasi terjadi berdasarkan perasaan-
perasaan atau kecenderungan-kecenderungan dirinya yang tidak diperhitungkan 
secara rasional, misalnya: anak perempuan yang mengidentifikasi sikap dan 
perilaku artis Madona yang terkenal. Namun, dia tidak berpikir bahwa rasional 
dalam mengidentifikasi artis tersebut, bahwa pakaian dan berperilaku seperti 
Madona kurang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia  

c. dengan melihat kegunaannya untuk melengkapi sistem norma, cita-cita dan pedoman 
tingkah laku orang yang mengidentifikasi itu. Misalnya, seorang siswa yang 
mengidentifikasi guru idealnya dalam bertingkah laku di masyarakat.  

Hal-hal tersebut dilakukan karena seringkali seseorang memerlukan tipe-tipe ideal 
tertentu di dalam proses kehidupannya.  

4. Simpati  

Simpati merupakan suatu proses kejiwaan bila seorang individu merasa tertarik pada 
seseorang atau sekelompok orang karena sikap, penampilan, wibawa, atau 
perbuatannya yang sedemikian rupa. Di dalam proses ini perasaan seseorang 
memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati 
adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerjasama dengannya. 
Inilah perbedaan utamanya bila dibandingkan dengan identifikasi. Identifikasi lebih 
didorong oleh suatu keinginan untuk belajar dari pihak lain yang dianggap 
kedudukannya lebih tinggi dan harus dihormati, karena mempunyai kelebihan-
kelebihan atau kemampuan-kemampuan tertentu yang patut dijadikan contoh. Proses 
simpati dapat berkembang jika berada dalam keadaan saling pengertian. Contoh: 
seorang pengusaha yang melihat seorang anak yang pandai dan rajin, tetapi sangat 
miskin yang hidup di suatu desa tertinggal. Tiba-tiba pengusaha tersebut merasa iba 
dan tertarik, lalu mengangkat anak itu menjadi anak asuhnya.  

Simpati dapat bersifat searah dan dapat bersifat timbal balik (dua arah). Simpati searah, 
misalnya Alex simpati sekali dengan Bambang Pamungkas yang permainan sepak 
bolanya baik sekali, namun Bambang tidak mengerti kalau Alex merupakan 
simpatisannya. Simpati timbal balik akan menghasilkan suatu hubungan kerjasama, 
misalnya Rahmad Darmawan bersimpati kepada Bambang Pamungkas sebagai 
Kapten Sepakbola Timnas, demikian pula sebaliknya, Bambang bersimpati kepada 
Rahmad sebagai pelatih sepakbola yang hebat. Hasil dari saling simpati tersebut lama-
kelamaan akan menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan.  

Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial  

Para ahli sosiologi mengadakan penggolongan terhadap bentuk-bentuk interaksi 
sosial. Menurut mereka, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat 
adanya interaksi sosial, yaitu: proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. 
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1. Proses sosial asosiatif  

Proses sosial asosiatif adalah proses sosial yang mengacu kepada adanya kesamaan, 
keserasian dan keseimbangan pandangan atau tindakan dari orang-perorangan atau 
kelompok orang dalam melakukan interaksi sosial. Proses sosial asosiatif mengarah 
kepada adanya integrasi sosial. Proses sosial asosiatif dapat berupa kerjasama, 
akomodasi, asimilasi, dan akulturasi.  

a. Kerjasama  

Kerjasama merupakan aktivitas sosial yang melibatkan dua orang atau lebih untuk 
mencapai tujuan yang sama. Beberapa Sosiolog menganggap bahwa kerjasama 
merupakan bentuk interaksi sosial yang utama dan banyak dilakukan orang, 
mengingat atas dasar bahwa segala macam bentuk interaksi tersebut dapat 
dikembalikan pada kerjasama. Interaksi yang berbentuk kerjasama dapat dibagi 
dalam tiga bentuk, yaitu:  

1) Bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran (tawar-menawar) 
barang-barang dan jasa-jasa antara dua orang/ organisasi atau lebih.  

2) Cooptation, suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau 
pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk 
menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang 
bersangkutan  

3) Coalition, kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-
tujuan yang sama. Coalition dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk 
sementara waktu, mungkin karena dua atau lebih organisasi tersebut mempunyai 
struktur yang berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, karena maksud 
utamanya adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama maka 
sifatnya adalah kooperatif.  

4) Joint Venture, merupakan bentuk kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek 
tertentu dengan perjanjian pembagian keuntungan menurut porsi masing-masing 
yang disepakati. Misalnya, dalam pembuatan jalan tol, pengusaha di Indonesia 
mengadakan kerjasama dengan pengusaha di Filiphina untuk membangun jalan 
tol di Filiphina, dengan perjanjisaan bahwa hasil perolehan atau keuntungan 
tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak. Biasanya dalam joint venture 
tersebut satu pihak mengisi kekurangan-kekurangan pada pihak lain dan 
sebaliknya.  

b. Akomodasi  

Dikotomi makna istilah akomodasi adalah (1) dipergunakan untuk menunjuk pada 
suatu keadaan, dan (2) untuk menunjuk pada suatu proses. Akomodasi yang menunjuk 
pada suatu keadaan, berarti suatu kenyataan akan adanya keseimbangan (equilibrium) 
dalam interaksi antara orang-perorangan dan kelompok-kelompok manusia, 
sehubungan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam 
masyarakat. Sedangkan sebagai suatu proses, maka akomodasi menunjuk pada usaha-
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usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk 
mencapai kestabilan.  

Akomodasi sebagai suatu proses memiliki beberapa bentuk, yaitu:  

1) Koersi (coercion), adalah akomodasi yang dilakukan dengan kekerasan dan 
paksaan. Bentuk ini biasanya dilakukan oleh kelompok yang lebih kuat atau 
berpengaruh terhadap kelompok yang lemah. Misalnya perbudakan, dimana 
interaksi sosialnya didasarkan pada penguasaan majikan atas budak-budaknya di 
mana budak dianggap sama sekali tidak mempunyai hak-hak apapun juga.  

2) Kompromi (compromise), adalah akomodasi yang dilakukan dengan cara masing-
masing kelompok atau pihak yang berselisih bersedia mengurangi tuntutannya 
sehingga terjadi kesepakatan penyelesaian konflik  

3) Arbitrase (arbitrage), adalah akomodasi atau penyelesaian konflik dengan cara 
meminta bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau badan 
yang kedudukannya lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertikai. Keputusan yang 
diambil oleh pihak ketiga ini bersifat mengikat. Contohnya perselihan antara 
buruh/ karyawan dengan pemilik perusahaan, kemudian keduanya meminta 
bantuan Badan Penyelesaian Perburuhan (BPP) Departemen Tenaga Kerja sebagai 
pihak ketiga.  

4) Mediasi (mediation), yaitu penyelesaian konflik dengan jalan meminta bantuan 
pihak ketiga yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkonflik. Namun, 
keputusan yang diambil oleh pihak penengah atau pihak ketiga ini sifatnya 
hanyalah sebagai nasehat. Contohnya, perkelahian antar dua kampung yang 
berbeda dengan meminta kepala desa untuk mendamaikan.  

5) Konsiliasi (Conciliation), yaitu proses akomodasi dengan jalan mempertemukan 
keinginan-keinginan pihak yang berselisih untuk dicapai persetujuan atau 
kesepakatan bersama. Contohnya, wakil perusahaan, wakil-wakil buruh, wakil-
wakil Departemen Tenaga Kerja dan sebagainya, secara khusus bertugas 
menyelesaikan persoalan-persoalan jam kerja, upah buruh, hari-hari libur, dan 
sebagainya  

6) Toleransi (Tolerance), adalah suatu akomodasi tanpa ada persetujuan secara formal 
antara pihak-pihak yang bertikai, namun sudah ada kesadaran dari tiap pihak. 
Contohnya, dalam keluarga terjadi pertikaian, namun karena masing-masing 
pihak menyadari kesalahannya pertikaian pun berakhir  

7) Stalemate, merupakan suatu akomodasi, di mana pihak-pihak yang bertentangan 
karena memiliki kekuatan yang seimbang, berhenti pada suatu titik tertentu dalam 
melakukan pertentangannya. Hal ini disebabkan karena bagi kedua belah pihak 
sudah tidak ada kemungkinan lagi baik untuk maju maupun untuk mundur. 
Stalemate tersebut, misalnya terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet 
(Rusia), khususnya di bidang nuklir.  
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8) Adjudication, yaitu suatu bentuk akomodasi yang dilakukan melalui proses di 
pengadilan. Contohnya, sengketa warisan dimana masing-masing ahli waris ingin 
mendapatkan harta warisan sebanyak-banyaknya kemudian mereka sepakat 
diselesaikan di lembaga pengadilan, sehingga apa pun keputusan pengadilan, 
semua ahli waris harus rela menerimanya.  

c. Asimilasi  

Asimilasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan 
adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-
perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk 
mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan 
memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.  

Dalam pengertian yang berbeda, khususnya berkaitan dengan interaksi antar kebudayaan, 
asimilasi diartikan sebagai proses sosial yang timbul bila ada: (1) kelompok-kelompok 
manusia yang berbeda kebudayaannya, (2) individu-individu sebagai anggota 
kelompok itu saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang relatif 
lama, (3) kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing 
berubah dan saling menyesuaikan diri. Biasanya golongan-golongan yang dimaksud 
dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan 
minoritas.  

Dalam hal ini, golongan minoritas merubah sifat khas dari unsur kebudayaannya dan 
menyesuaikannya dengan kebudayaan golongan mayoritas sedemikian rupa sehingga 
lambat laun kahilangan kepribadian kebudayaannya, dan masuk ke dalam 
kebudayaan mayoritas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan identitas 
etnik dan kecenderungan asimilasi dapat terjadi jika ada interaksi antarkelompok 
yang berbeda, dan jika ada kesadaran masing-masing kelompok. 

d. Akulturasi  

Akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok 
manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari 
suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan 
asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa 
menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.  

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang sukar berubah dan 
terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (covert culture), dengan bagian 
kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan 
asing (overt culture). Covert culture misalnya: 1) sistem nilai-nilai budaya, 2) keyakinan-
keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, 3) beberapa adat yang sudah dipelajari 
sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, dan 4) beberapa adat 
yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Sedangkan overt 
culture misalnya kebudayaan fisik, seperti alat-alat dan benda-benda yang berguna, 
tetapi juga ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang berguna dan 
memberi kenyamanan. 
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Sedangkan beberapa contoh yang sering digunakan untuk menjelaskan proses 
akulturasi antara lain:  

1) Menara kudus, akulturasi antara Islam (fungsinya sebagai masjid) dengan 
Hindu (ciri fisik menyerupai bangunan pura pada agama Hindu)  

2) Wayang, akulturasi kebudayaan Jawa (tokoh wayang: Semar, Gareng, Petruk, 
Bagong) dengan India (ceritanya diambil dari kitab Ramayana dan 
Mahabharata)  

3) Candi Borobudur, akulturasi antara agama Budha (candi digunakan untuk 
ibadah umat Budha) dengan masyarakat sekitar daerah Magelang (relief pada 
dinding candi menggambarkan kehidupan yang terjadi di daerah Magelang 
dan sekitarnya)  

4) Seni kaligrafi, akulturasi kebudayaan Islam (tulisan Arab) dengan kebudayaan 
Indonesia (bentuk-bentuknya bervariasi)  

 

2. Proses sosial disosiatif  

Proses disosiatif adalah proses sosial yang mengarah ke bentuk-bentuk pertentangan 
atau konflik. Proses sosial disosiatif ini dapat berupa persaingan, kontravensi, 
pertentangan atau konflik.  

a. Persaingan (competition)  

Persaingan dapat diartikan sebagai proses sosial yang ditandai adanya saling 
berlomba atau bersaing antarkelompok atau antarindividu untuk mengejar suatu nilai 
tertentu agar lebih maju, lebih baik, dan lebih atau kuat. Persaingan memiliki dua 
sifat, yaitu:  

1) Personal competition merupakan persaingan antarindividu atau perorangan 
yang terjadi secara langsung, seperti: perebutan kursi oleh para anggota dalam 
suatu organisasi untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Tipe persaingan 
seperti ini disebut rivalry.  

2) Impersonal competition merupakan persaingan antarkelompok, contohnya: 
persaingan partai-partai politik dalam memenangkan suara pada pemilihan 
umum.  

b. Kontravensi (contravention)  

Kontravensi adalah proses sosial yang terutama ditandai oleh gejala-gejala adanya 
ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka 
yang disembunyikan, kebencian atau keragu-raguan terhadap kepribadian seseorang. 
Kontravensi dapat diartikan juga sebagai suatu sikap mental yg tersembunyi terhadap 
orang-orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. 
Sikap yang tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi suatu kebencian, akan tetapi 
tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian.  
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Kontravensi dapat mengacu kepada suatu pandangan, gagasan, ajaran, kepercayaan, 
rencana, atau kebijakan yang datang dari seseorang atau kelompok. Misalnya, Kepala 
Sekolah mengambil kebijakan untuk menaikkan sumbangan BP3 di sekolah, 
kemudian sekelompok siswa tertentu tidak setuju dengan kebijakan tersebut, yang 
selanjutnya berkembang menjadi tidak senang dan benci. Sedangkan perasaan tidak 
senang dan benci tersebut masih disembunyikan, tidak ditampakkan kepada Kepala 
Sekolah. Sikap mental sekelompok siswa tersebut termasuk suatu kontravensi.  

c. Pertentangan atau pertikaian (conflict)  

Pertentangan atau pertikaian (conflict) adalah suatu proses sosial yang dilakukan oleh 
individu atau kelompok orang yang berusaha mencapai tujuannya, biasanya dengan 
cara menantang pihak lawan dengan disertai kekerasan atau ancaman.  

Terjadinya pertentangan biasanya karena tajamnya perbedaan-perbedaan seperti 
perbedaan badaniyah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola kelakuan, dan 
sebagainya dengan pihak lain. Perasaan memegang peranan yang penting dalam 
mempertajam perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga masing-masing pihak 
berusaha untuk saling menghancurkan. Perasaan tersebut biasanya merupakan 
amarah dan rasa benci yang menyebabkan dorongan-dorongan untuk melukai atau 
menyerang pihak lain, atau untuk menekan dan menghancurkan orang-perorangan 
atau kelompok manusia yang menjadi lawan. Secara rinci, faktor-faktor yang menjadi 
sebab pertikaian atau pertentangan antara lain:  

1) Perbedaan antar orang-perorangan; seperti perbedaan pendirian, ideologi, 
kepentingan, dan lain-lain  

2) Perbedaan kebudayaan; misalnya pertentangan yang terjadi antara suku yang satu 
dengan suku yang lain, yang masing-masing memiliki budaya berbeda  

3) Bentrokan kepentingan; misalnya bentrokan kepentingan antara direktur dan staf 
bawahannya, di satu sisi staf bawahannya perlu honor yang layak, sedangkan di 
sisi lain direktur mengalami krisis keuangan untuk mengembangkan usahanya  

4) Perubahan-perubahan sosial; perubahan sosial yang terlalu cepat juga bisa 
menimbulkan goncangan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik yang 
menyangkut tatanan strukturnya maupun tatanan nilai dan norma. Goncangan-
goncangan tersebut pada akhirnya juga bisa mendorong terjadinya pertikaian 
antargolongan. Misalnya, pertikaian antara kelompok yang pro reformasi dengan 
kelompok yang pro status quo ketika terjadi perubahan di Indonesia. 
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IMPLEMENTASI SISTEM SOSIAL 

BUDAYA INDONESIA 

Sistem sosial budaya Indonesia sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku 
manusia Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah Negara 
Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas yang 
melandasi pola pikir, pola tindak, fungsi, struktur, dan proses sistem sosial budaya 
Indonesia yang diimplementasikan haruslah merupakan perwujudan nilai-nilai 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, transformasi serta pembinaan sistem 
social budaya harus tetap berkepribadian Indonesia. 

1. Asas Sistem Sosial Budaya Indonesia 

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia sebagai suatu kesatuan telah lahir jauh sebelum 
lahirnya (secara formal) masyarakat Indonesia. Peristiwa sumpah pemuda antara lain 
merupakan bukti yang jelas. Peristiwa ini merupakan suatu consensus nasional yang 
mampu membuat masyarakat Indonesia terintegrasi di atas gagasan Bineka Tunggal 
Ika. Konsensus adalah persetujuan atau kesepakatan yang bersifat umum tentang 
nilai-nilai, aturan, dan norma dalam menentukan sejumlah tujuan dan upaya 
mencapai peranan yang harus dilakukan serta imbalan tertentu dalam suatu sistem 
sosial. Model konsensus atau model integrasi yang menekankan akan unsur norma 
dan legitimasi memiliki landasan tentang masyarakat, yaitu sbb: 

a. Setiap masyarakat memiliki suatu struktur yang abadi dan mapan  
b. Setiap unsur dalam masyarakat memiliki fungsinya masing-masing 
dalamkelangsungan masyarakat tersebut sebagai suatu sistem keseluruhan 

c. Unsur dalam masyarakat itu terintegrasi dan seimbang 
d. Kelanjutan masyarakat itu berasaskan pada kerja sama dan mufakat akan nilai-
nilai 

e. Kehidupan social tergantung pada persatuan dan kesatuan 

Apabila menelaah pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa 
Sumpah Pemuda merupakan konsensus nasional yang mendapat perwujudannya di 
dalam sistem budaya Indonesia yang didasarkan pada asas penting, yaitu sebagai 
berikut ini. 

a. Asas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan hanya dapat 
dicapai oleh manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui 
semangat dan takwa, sebab pada akhirnya apa yang diperoleh manusia, 
masyarakat, bangsa, dan Negara, bahkan kemerdekaan itu adalah rahmat Tuhan 
Yang Maha Esa. 

b. Asas merdeka. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karena itu kehidupan 
pribadi/ keluarga, masyarakat, dan bangsa yang bebas itu mempunyai tanggung 
jawab dan kewajiban bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menghargai, 
menghormati dan menjunjung tinggi kemerdekaan itu. 
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c. Asas persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia terdiri atas aneka ragam suku, 
budaya, bahasa, adat istiadat daerah dan sebagainya telah membentuk Negara 
Republik Indonesia yang meletakkan persatuan dan kesatuan sebagai asas social 
budayanya. 

d. Asas kedaulatan rakyat. Kehidupan pribadi atau keluarga dalam bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat 
dalam rangka mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan 
golongan/pribadi. 

e. Asas adil dan makmur. Setiap pribadi/ keluarga dalam kehidupan harus 
mempunyai kehidupan yang layak dan adil sehingga pekerjaan, pendidikan, 
profesi, kesehatan, pangan, pakaian, perumahan, dan kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa menjadi hak yang dipertanggungjawabkan dalam 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2. Pola Pikir, Pola Tindak, dan Fungsi Sistem Sosial Budaya Indonesia 

Masyarakat indonesia adalah masyarakat majemuk, yang hidup tersebar diseluruh 
tanah air , yang memiliki berbagai macam ragam budaya. Sehingga menimbulkan 
keanekaragaman institusi dalam masyarakat. Institusi adalah suatu konsep sosiologi 
yang paling luas digunakan, walau memiliki pengertian yang berlainan : 

1. Digunakan untuk merujuk suatu badan, seperti universitas dan perkumpulan 
2. Organisasi yang khusus atau disebut pula institusi total, seperti penjara atau 
rumah sakit 

3. Suatu pola tingkah laku yang telah menjadi biasa atau suatu pola relasi sosial 
yang memiliki tujuan sosial tertentu 

Bronislaw menganggap institusi sosial merupakan konsep utama untuk memahami 
masyarakat, yang setiap institusi saling berkaitan dan masing-masing memiliki 
fungsinya. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa institusi itu mengenai kelakuan 
berpola dari manusia dalam kebudayaan yang terdiri atas tiga wujud, yaitu : 

1. Wujud idiil 
2. Wujud kelakuan 
3. Wujud fisik dari kebudayaan 

Koentjaraningrat mengatakan, bahwa seluruh total dari kelakuan manusia yang 
berpola tertentu bisa diperinci menurut fungsi-fungsi khasnya dalam memenuhi 
kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat. 

Maka pola pikir, pola tindak dan fungsi sistem sosial budaya Indonesia merupakan 
institusi sosial, yaitu suatu sistem yang menunjukkan bahwa peranan sosial dan 
norma-norma saling berkait, yang telah disusun guna memuaskan suatu kehendak 
atau fungsi sosial. 
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a. Pola Pikir Sistem Sosial Budaya Indonesia 

1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan Beragama atau 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus dapat mewujudkan 
kepribadian bangsa Indonesia yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

2) Negara Persatuan. Negara Republik Indonesia adalah negara persatuan yang 
mendfasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa 
penyelenggaraan kehidupan negara harus berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Maka, pembangunan nasional 
adalah pengamalan Pancasila dan hakikatnya pembangunan nasional itu adalah 
pembangunan seluruh manusia Indonesia dalam kehidupan manusia yang serba 
cepat dan canggih. 

3) Demokrasi Pancasila. Dalam negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, 
berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, kehidupan 
pribadi atau keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus 
mampu memilih perwakilannya dan pemimpinnya yang dapat bermusyawarah 
untuk mufakat dalam mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan 
golongan dan perseorangan demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi 
seluruh rakyat. Karena itu, sistem menejemen sosial perlu ditegakkan, baik melalui 
peraturan perundang-undangan maupun moral 

4) Keadilan Sosial bagi Semua Rakyat. Letak geografis Indonesia, sumberdaya alam, dan 
penduduk Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus 
mempunyai politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang 
berkeadilan bagi semua rakyat. 

5) Budi Pekerti. Setiap pribadi atau keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara harus memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur 
dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Berarti bahwa 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
beribadah menurut agama dan kepercyaannya itu harus dijamin, dimana 
pendidikan dan pengajaran menjadi hak warga negara yang membutuhkan suatu 
sistem pendidikan nasional. Kebudayaan Nasional adalah kebudayaan yang 
timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya, termasuk 
kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan 
didaerah-daerahseluruh Indonesia. Kebudayaan harus menuju kearah kemajuan 
serta tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat 
memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta 
mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. 

b. Pola Tindak Sistem Sosial Budaya Indonesia 

1. Gotong Royong. Persatuan dan kesatuan hanya terwujud melalui gotong royong, 
suatu sikap kebersamaan dan tenggang rasa, baik dalam duka maupun 
suka,kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan berneara 

2. Prasaja. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tidak akan terwujud apabila 
kehidupan yang sederhana, hemat, cermat, disiplin, professional, dan tertib tidak 
dilaksanakan. 
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3. Musyarawah untuk Mufakat. Mengutamakan kepentingan umum di atas 
kepentingan golongan atau perorangan dapat menemui perbedaan yang tidak 
yang tidak diakhiri dengan perpecahan atau perpisahan, maupun pertentangan. 

4. Kesatria. Persatuan dan kesatuan, maupun keadilan sosial tidak dapat terwujud 
tanpa keberanian, kejujuran, kesetiaan, pengabdian, dan perjuangan yang tidak 
mengenal menyerah demi kehidupan bersama. 

5. Dinamis. Kehidupan pribadi/keluarga, bangsa dan negara juga bersifat dinamis 
sesuai dengan jaman, sehingga waktu sangat penting dalam rangka persatuan dan 
kesatuan, maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 

Fungsi Sistem Sosial Budaya Indonesia 

1. Dalam Keluarga. Keluarga adalah lahan pembibitan manusia seutuhnya. Keluarga 
adalah organisasi alami yang penuh kasih sayang. 

2. Dalam Masyarakat. Organisassi sosial kemasyrakatan ini adalah lahan 
pengkaderan, sebagai keluarga buatan, gotong royong buatan, yang penuh 
perbedaan kepentingan. 

3. Dalam Berbangsa dan Bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
penyelenggaraan negara dan pemerintah harus mengutamakan kepentingan 
umum. 

3. Struktur system social budaya Indonesia 

Raymond firth mengemukakan bahwa konsep struktur social merupakan analytical 
tool, yang diwujudkan untuk membantu pemahaman tentang tingkah laku manusia 
dalam kehidupan social. 

Dasar yang penting dalam struktur sosial ialah relasi-relasi sosial yang jelas penting 
dalam menentukan tingkah laku manusia, yang apabila relasi sosial itu tidak 
dilakukan, maka masyarakat itu tak terwujud lagi. Struktur sosial juga dapat ditinjau 
dari segi status, peranan, nilai-nilai, norma, dan institusi sosial dlm suatu relasi. 

Nilai adalah pembentukan mentaliatas yang dirumuskan dari tingkah laku manusia 
sehingga menjadi sejumlah anggapan yang hakiki, baik, dan perlu dihargai. Dari 
pendapat Raymond firth dan max weber, system nilai yang harus diwujudkan atau 
diselenggarakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
ditemukan dalam proses pertumbuhan pancasila sebagai dasar falsafah atau ideologi 
Negara. Jadi, struktur system sosial budaya indonesia dapat merujuk pada nilai-nilai 
yang terkandung dalam pancasila yang terdiri atas : 

a. Tata nilai 

Tata nilai ini meliputi: 

a) Nilai agama 
b) Nilai kebenaran 
c) Nilai moral 
d) Nilai vital 
e) Nilai meterial 
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b. Tata sosial. 

NKRI adalah Negara hukum, semua orang adalah sama di mata hukum. Tata hukum 
di Indonesia adalah system pengayoman yang mewujudkan keadilan dan 
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

c. Tata laku 

Dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka tata laku harus 
berpedoman pada norma- norma yang berlaku, yaitu : norma agama, norma 
kesusilaan/kesopanan, norma adat istiadat, norma hukum setempat, norama hukum 
Negara. 

4. Proses Sistem Sosial Budaya Indonesia 

Masyarakat mempunyai bentuk – bentuk struktural, yang dinamakan struktur sosial. 
Struktur sosial ini bersifat statis dan bentuk dinamika masyarakat disebut proses 
sosial dan perubahan – perubahan sosial. Masyarakat yang mempunyai bentuk – 
bentuk strukturalnya tentu mengalami pola – pola perilaku yang berbeda – beda juga 
tergantung dengan situasi yang dihadapi masyarakat tersebut. Perubahan dan 
perkembangan masyarakat yang mengarah pada suatu dinamika sosial bermula dari 
masyarakat tersebut melakukan suatu komunikasi dengan masyarakat lain, mereka 
membina hubungan baik itu berupa perorangan atau kelompok sosial. Tetapi sebelum 
suatu hubungan dapat terjadi perlu adanya suatu proses berkaitan dengan nilai – nilai 
sosial dan budaya dalam masyarakat. 

Dengan suatu masyarakat yang mengetahui nilai sosial dan budaya masyarakat lain 
maka hubungan dapat terbentuk. Maka dapat diartikan bahwa proses sosial adalah 
sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. 

Proses sistem sosial budaya Indonesia mempunyai suatu dinamika tersendiri yang 
merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses pembangunan nasional 
sebagai pengamalan Pancasila, yang pada hakikatnya pembangunan seluruh rakyat 
Indonesia. Maka pada dasarnya proses sistem social budaya Indonesia selalu 
berkaitan dengan pembangunan nasional di mana ia berlangsung beriringan dengan 
pebangunan nasional, bahkan kadang bisa mendahului pembangunan nasional agar 
masyarakat dapat menerima pembaharuan sebagai hasil pembangunan nasional. 

Setelah menyiapkan masyarakat agar mampu menerima pembangunan, maka 
kemudian menyiapakan agar manusia dan masyarakat dapat berperan serta dalam 
proses pembangunan nasional tersebut dengan memiliki kualitas sebagai berikut : 

a) Beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b) Berbudi pekerti luhur 
c) Berkepribadian 
d) Bekerja keras 
e) Berdisiplin 
f) Tangguh 
g) Bertanggung jawab 
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h) Mandiri 
i) Cerdas dan terampil 
j) Sehat jasmani dan rohani 
k) Cinta tanah air 
l) Memiliki sifat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial 
m) Percaya pada diri sendiri dan memiliki harga diri 
n) Inovatif dan kreatif 
o) Produktif dan berorientasi ke masa depan 

Karena pembangunan nasional yang selalu beriringan dengan proses sistem social 
budaya Indonesia maka jika manusia atau masyarakat ikut serta dalam pembangunan 
nasional mereka juga ikut berperan serta dalam proses sistem sosial budaya Indonesia 
sehingga komunikasi akan terjadi di antara mereka yang kemudian suatu hubungan 
dapat terjalin. Hal ini dapat menyababkan dinamika sosial terjadi yang akan menuju 
pada perubahan dan perkembangan pada masyarakat tersebut yang ke arah lebih 
baik. 

5. TRANSFORMASI SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA 

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya melakukan transformasi atau 
perubahan dalam masyarakat, yaitu transformasi dari budaya masyarakat agraris 
tradisional menuju budaya masyarakat industri modern dan masyarakat informasi 
yang tetap berkepribadian Indonesia. 

Namun sistem feodalisme yang masih bercokol dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia membawa dampak negatif yakni berupa kelemahan mentalitas. Kelemahan 
mentalitas ini dapat menghambat pembangunan nasional. 

Menurut Koentjaraningrat terdapat 2 jenis mentalitas dalam masyarakat Indonesia, 
yaitu: 

a. Mentalitas yang cocok dengan jiwa pembangunan 

1. Tidak berspekulasi tentang hakikat kehidupan , karya, dan hasil karya 
manusia, tetapi manusia itu bekerja keras untuk dapat makan. 

2. Menghargai waktu, artinya selalu memperhitungkan tahapan-tahapan 
aktivitas dalam lingkaran waktu. 

3. Tidak merasa tunduk pada alam, sebaliknya juga tidak merasa mampu 
menguasainya. Hidup harus selaras dengan alam sekelilingnya. 

4. Memiliki rasa kahidupan bersama. Pada hakikatnya manusia tidak berdiri 
sendiri melainkan selalu membutuhkan bantuan dari sesamanya. Hanya saja 
sisi negatifnya adalah jangan dengan sengaja berusaha menonjolkan diri di 
atas orang lain. 

b. Mentalitas yang tidak cocok dengan jiwa pembangunan 

1. Tidak bersumber kepada suatu nilai yang berorientasi terhadap hasil karya 
manusia itu sendiri, tetapi hanya terhadap amal dari karya (ibarat orang 
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sekolah, tidak mengejar pengetahuan dan ketrampilan, melainkan mengejar 
ijazahnya saja). 

2. Masih terdapat rasa sentimen yang agak berlebihan terhadap benda-benda 
pusaka nenek moyang, mitologi dan banyak hal mengenai masa lampau. Hal 
ini bukannya melemahkan mentalitas, hanya saja suatu orientasi yang 
terlampau banyak terarah ke zaman dulu akan melemahkan kemampuan 
seseorang untuk melihat masa depan. 

3. Berspekulasi tentang masalah hubungan antarmanusia dengan alam, serta 
terlalu menggantungkan diri pada nasib. Dalam menghadapi kesulitan hidup 
cenderung berlari ke alam kebatinan (klenik). 

4. Mentalitas yang orientasinya mengarah pada orang yang berpangkat tinggi, 
senior, dan orang-orang tua, sehingga hasrat untuk berdiri sendiri dan 
berusaha sendiri masih lemah. Seperti rendahnya disiplin pribadi yang murni, 
orang cenderung taat jika ada pengawasan dari atas. Juga mentalitas yang 
selalu menunggu restu dari atasan. 

5. Sifat - sifat kelemahan yang bersumber pada kehidupan keragu-raguan dan 
hidup tanpa orientasi yang tegas, antara lain: 
a) Sifat mentalitas yang meremehkan mutu 
b) Sifat mentalitas yang suka mengambil jalan pintas 
c) Sifat kurang percaya diri 
d) Sifat tidak berdisiplin murni 
e) Sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh 

Agar perubahan tata laku, tata sosial dan tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara tetap mendukung keberhasilan pembangunan nasional, 
perlu diciptakan pranata-pranata sosial yang dapat mendukung proses transformasi 
system sosial budaya Indonesia. 

a) Mewajibkan sebagai syarat suatu nilai budaya yang berorientasi ke masa depan. 
b) Sifat hemat dan hasrat untuk bereksplorasi dan berinovasi. 
c) Pandangan hidup yang menilai tinggi hasil karya. 
d) Sikap lebih percaya kepada kemempuan sendiri. 
e) Berdisiplin murni dan berani bertanggung jawab sendiri. 
f) Menghilangkan rasa, kepekaan terhadap mutu dan mentalitas mencari jalan 

pintas. 
g) Mengatasi penyakit-penyakit sosial budaya yang parah, seperti krisis otoritas, 

krisis ekonomi yang berkepanjangan, kemacetan administrasi, dan korupsi secara 
menyeluruh yang sekarang masih mengganas dalam masyarakat. 

Cara merubah mentalitas yang lemah, antara lain : 

a) Memberi contoh yang baik. Asumsinya ialah karena banyak orang Indonesia 
mempunyai mentalitas beorientasi kea rah pembesar-pembesar, maka asal saja 
orang-orang pembesar itu member contoh yang benar dari atas, itu dapat 
dikembangkan, misalnya sifat hemat dll. 
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b) Memberi perangsang yang cocok sebagai motivasi. Motivasi dapat untuk 
menggerakkan orang untuk bersikap. Contoh, yaitu perangsang yang bisa 
mendorong orang menjadi lebih berhasrat untuk menabung uangnya di bank 
adalah tentu tidak hanya bunganya yang menarik misalnya, namun perlu ada 
perangsang lain, yaitu pelayanan yang baik. 

c) Melaksanakan persuasi dan penerangan merupakan jalan lain yang sebenarnya 
harus di intensifkan oleh para ahli penerangan dan ahli media masa, karena 
meraka mempunyai imajinasia yang besar. 

d) Menanamkan suatu mentalitas pembangunan yang baru. Hal itu tentunya hanya 
mungkin pada generasi yang baru,yaitu anak-anak yang harus diasuh dan dibina 
dengan kesadaran yang tinggi agar 15 tahun lagi mereka akan menjadi manusia 
Indonesia baru yang bangga akan usaha dan kemampuannya sendiri, mempunyai 
hasil karya yang tinggi, mempunyai rasa disiplin, berani bertanggung jawab 
sendiri dan mempunyai perasaan yang peka terhadap mutu. 
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PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP 

EKSISTENSI KEBUDAYAAN 

PENDAHULUAN 

Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak 
terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. 
Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi 
proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. 
Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus 
dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan 
kehidupan. Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar dua 
puluh tahun yang lalu, dan mulai begitu populer sebagai ideologi baru sekitar lima 
atau sepuluh tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi begitu mudah diterima atau 
dikenal masyarakat seluruh dunia. 

Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara 
mendasar. Globalisasi sering diperbincangkan oleh banyak orang, mulai dari para 
pakar ekonomi, sampai penjual iklan. Dalam kata globalisasi tersebut mengandung 
suatu pengetian akan hilangnya satu situasi dimana berbagai pergerakan barang dan 
jasa antar negara diseluruh dunia dapat bergerak bebas dan terbuka dalam 
perdagangan. Dan dengan terbukanya satu negara terhadap negara lain, yang masuk 
bukan hanya barang dan jasa, tetapi juga teknologi, pola konsumsi, pendidikan, nilai 
budaya dan lain-lain.Konsep akan globalisasi menurut Robertson (1992), mengacu 
pada penyempitan dunia secara insentif dan peningkatan kesadaran kita akan dunia, 
yaitu semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman kita akan koneksi 
tersebut. Di sini penyempitan dunia dapat dipahami dalam konteks institusi 
modernitas dan intensifikasi kesadaran dunia dapat dipersepsikan refleksif dengan 
lebih baik secara budaya. 

Globalisasi memiliki banyak penafsiran dari berbagai sudut pandang. Sebagian orang 
menafsirkan globalisasi sebagai proses pengecilan dunia atau menjadikan dunia 
sebagaimana layaknya sebuah perkampungan kecil. Sebagian lainnya menyebutkan 
bahwa globalisasi adalah upaya penyatuan masyarakat dunia dari sisi gaya hidup, 
orientasi, dan budaya. Pengertian lain dari globalisasi seperti yang dikatakan oleh 
Barker (2004) adalah bahwa globalisasi merupakan koneksi global ekonomi, sosial, 
budaya dan politik yang semakin mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru 
dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita. Produksi global atas produk lokal dan  
lokalisasi produk global Globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, 
keputusan dankegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi 
penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain.(A.G. 
Mc.Grew, 1992).  
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Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi 
informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari 
kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, 
seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Contoh sederhana 
dengan teknologi internet, parabola dan TV, orang di belahan bumi manapun akan 
dapat mengakses berita dari belahan dunia yang lain secara cepat. Hal ini akan terjadi 
interaksi antarmasyarakat dunia secara luas, yang akhirnya akan saling 
mempengaruhi satu sama lain, terutama pada kebudayaan daerah,seperti kebudayaan 
gotong royong,menjenguk tetangga sakit dan lain-lain. Globalisasi juga berpengaruh 
terhadap pemuda dalam kehidupan sehari-hari, seperti budaya berpakaian, gaya 
rambut dan sebagainya. 

GLOBALISASI DAN BUDAYA 

Gaung globalisasi, yang sudah mulai terasa sejak akhir abad ke-20, telah membuat 
masyarakat dunia, termasuk bangsa Indonesia harus bersiap-siap menerima 
kenyataan masuknya pengaruh luar terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa. Salah 
satu aspek yang terpengaruh adalah kebudayaan. Terkait dengan kebudayaan, 
kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat 
ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Atau 
kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai wujudnya, yang mencakup gagasan atau 
ide, kelakuan dan hasil kelakuan (Koentjaraningrat), dimana hal-hal tersebut terwujud 
dalam kesenian tradisional kita. Oleh karena itu nilai-nilai maupun persepsi berkaitan 
dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam 
pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa 
tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran 
orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan 
seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan Bagi bangsa 
Indonesia aspek kebudayaan merupakan salah satu kekuatan bangsa yang memiliki 
kekayaan nilai yang beragam, termasuk keseniannya. Kesenian rakyat, salah satu 
bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia tidak luput dari pengaruh globalisasi. 
Globalisasi dalam kebudayaan dapat berkembang dengan cepat, hal ini tentunya 
dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh akses 
komunikasi dan berita namun hal ini justru menjadi bumerang tersendiri dan menjadi 
suatu masalah yang paling krusial atau penting dalam globalisasi, yaitu kenyataan 
bahwa perkembangan ilmu pengertahuan dikuasai oleh negara-negara maju, bukan 
negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mereka yang memiliki dan mampu 
menggerakkan komunikasi internasional justru negara-negara maju. Akibatnya, 
negara-negara berkembang, seperti Indonesia selalu khawatir akan tertinggal dalam 
arus globalisai dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, 
termasuk kesenian kita. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan 
pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu 
mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan transportasi internasional telah 
menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa 
cenderung mengarah kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga 
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melibatkan manusia secara menyeluruh. Simon Kemoni, sosiolog asal Kenya 
mengatakan bahwa globalisasi dalam bentuk yang alami akan meninggikan berbagai 
budaya dan nilai-nilai budaya. Dalam proses alami ini, setiap bangsa akan berusaha 
menyesuaikan budaya mereka dengan perkembangan baru sehingga mereka dapat 
melanjutkan kehidupan dan menghindari kehancuran. Tetapi, menurut Simon 
Kimoni, dalam proses ini, negara-negara harus memperkokoh dimensi budaya mereka 
dan memelihara struktur nilai-nilainya agar tidak dieliminasi oleh budaya asing. 
Dalam rangka ini, berbagai bangsa haruslah mendapatkan informasi ilmiah yang 
bermanfaat dan menambah pengalaman mereka. Terkait dengan seni dan budaya, 
Seorang penulis asal Kenya bernama Ngugi Wa Thiong’o menyebutkan bahwa 
perilaku dunia Barat, khususnya Amerika seolah-olah sedang melemparkan bom 
budaya terhadap rakyat dunia. Mereka berusaha untuk menghancurkan tradisi dan 
bahasa pribumi sehingga bangsa-bangsa tersebut kebingungan dalam upaya mencari 
indentitas budaya nasionalnya. Penulis Kenya ini meyakini bahwa budaya asing yang 
berkuasa di berbagai bangsa, yang dahulu dipaksakan melalui imperialisme, kini 
dilakukan dalam bentuk yang lebih luas dengan nama globalisasi. 

GLOBALISASI DALAM KEBUDAYAAN TRADISIONAL DI INDONESIA 

Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar 
masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia 
ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami nusantara (sebelum 
Indonesia terbentuk) telah mengalami proses dipengaruhi dan mempengaruhi. 
Kemampuan berubah merupakan sifat yang penting dalam kebudayaan manusia. 
Tanpa itu kebudayaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang 
senantiasa berubah. Perubahan yang terjadi saat ini berlangsung begitu cepat.  

Hanya dalam jangka waktu satu generasi banyak negara-negara berkembang telah 
berusaha melaksanakan perubahan kebudayaan, padahal di negara-negara maju 
perubahan demikian berlangsung selama beberapa generasi. Pada hakekatnya bangsa 
Indonesia, juga bangsa-bangsa lain, berkembang karena adanya pengaruh-pengaruh 
luar. Kemajuan bisa dihasilkan oleh interaksi dengan pihak luar, hal inilah yang 
terjadi dalam proses globalisasi.  

Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi namun juga terkait dengan 
masalah atau isu makna budaya dimana nilai dan makna yang terlekat di dalamnya 
masih tetap berarti.. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk 
dalam berbagai hal, seperti anekaragaman budaya, lingkungan alam, dan wilayah 
geografisnya. Keanekaragaman masyarakat Indonesia ini dapat dicerminkan pula 
dalam berbagai ekspresi keseniannya.  

Dengan perkataan lain, dapat dikatakan pula bahwa berbagai kelompok masyarakat 
di Indonesia dapat mengembangkan keseniannya yang sangat khas. Kesenian yang 
dikembangkannya itu menjadi model-model pengetahuan dalam masyarakat. 

 



 

MANUSIA & KEHIDUPAN SOSIALNYA | 352  
 

PERUBAHAN BUDAYA DALAM GLOBALISASI; KESENIAN YANG BERTAHAN 
DAN YANG TERSISIHKAN 

Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tradisional, yakni perubahan 
dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka, dari nilai-nilai yang 
bersifat homogeny menuju pluralisme nilai dan norma social merupakan salh satu 
dampak dari adanya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah 
dunia secara mendasar. Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah 
menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa 
cenderung mengarah kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga 
melibatkan manusia secara menyeluruh. Misalnya saja khusus dalam bidang hiburan 
massa atau hiburan yang bersifat masal, makna globalisasi itu sudah sedemikian 
terasa. Sekarang ini setiap hari kita bisa menyimak tayangan film di tv yang bermuara 
dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, dll melalui stasiun 
televisi di tanah air. Belum lagi siaran tv internasional yang bisa ditangkap melalui 
parabola yang kini makin banyak dimiliki masyarakat Indonesia. Sementara itu, 
kesenian-kesenian populer lain yang tersaji melalui kaset, vcd, dan dvd yang berasal 
dari manca negara pun makin marak kehadirannya di tengah-tengah kita.  

Fakta yang demikian memberikan bukti tentang betapa negara-negara penguasa 
teknologi mutakhir telah berhasil memegang kendali dalam globalisasi budaya 
khususnya di negara ke tiga. Peristiwa transkultural seperti itu mau tidak mau akan 
berpengaruh terhadap keberadaan kesenian kita. Padahal kesenian tradisional kita 
merupakan bagian dari khasanah kebudayaan nasional yang perlu dijaga 
kelestariannya. Di saat yang lain dengan teknologi informasi yang semakin canggih 
seperti saat ini, kita disuguhi oleh banyak alternatif tawaran hiburan dan informasi 
yang lebih beragam, yang mungkin lebih menarik jika dibandingkan dengan kesenian 
tradisional kita.  

Dengan parabola masyarakat bisa menyaksikan berbagai tayangan hiburan yang 
bersifat mendunia yang berasal dari berbagai belahan bumi. Kondisi yang demikian 
mau tidak mau membuat semakin tersisihnya kesenian tradisional Indonesia dari 
kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat akan pemaknaan dalam masyarakat 
Indonesia. Misalnya saja bentuk-bentuk ekspresi kesenian etnis Indonesia, baik yang 
rakyat maupun istana, selalu berkaitan erat dengan perilaku ritual masyarakat 
pertanian. Dengan datangnya perubahan sosial yang hadir sebagai akibat proses 
industrialisasi dan sistem ekonomi pasar, dan globalisasi informasi, maka kesenian 
kita pun mulai bergeser ke arah kesenian yang berdimensi komersial.  

Kesenian-kesenian yang bersifat ritual mulai tersingkir dan kehilangan fungsinya. 
Sekalipun demikian, bukan berarti semua kesenian tradisional kita lenyap begitu saja. 
Ada berbagai kesenian yang masih menunjukkan eksistensinya, bahkan secara kreatif 
terus berkembang tanpa harus tertindas proses modernisasi. Pesatnya laju teknologi 
informasi atau teknologi komunikasi telah menjadi sarana difusi budaya yang ampuh, 
sekaligus juga alternatif pilihan hiburan yang lebih beragam bagi masyarakat luas. 
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Akibatnya masyarakat tidak tertarik lagi menikmati berbagai seni pertunjukan 
tradisional yangsebelumnya akrab dengan kehidupan mereka. Misalnya saja kesenian 
tradisional wayang orang Bharata, yang terdapat di Gedung Wayang Orang Bharata 
Jakarta kini tampak sepi seolah-olah tak ada pengunjungnya. Hal ini sangat 
disayangkan mengingat wayang merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional 
Indonesia yang sarat dan kaya akan pesan-pesan moral, dan merupakan salah satu 
agen penanaman nilai-nilai moral yang baik, menurut saya. Contoh lainnya adalah 
kesenian Ludruk yang sampai pada tahun 1980-an masih berjaya di Jawa Timur 
sekarang ini tengah mengalami “mati suri”. Wayang orang dan ludruk merupakan 
contoh kecil dari mulai terdepaknya kesenian tradisional akibat globalisasi. Bisa jadi 
fenomena demikian tidak hanya dialami oleh kesenian Jawa tradisional, melainkan 
juga dalam berbagai ekspresi kesenian tradisional di berbagai tempat di Indonesia. 
Sekalipun demikian bukan berarti semua kesenian tradisional mati begitu saja dengan 
merebaknya globalisasi.  

Di sisi lain, ada beberapa seni pertunjukan yang tetap eksis tetapi telah mengalami 
perubahan fungsi. Ada pula kesenian yang mampu beradaptasi dan 
mentransformasikan diri dengan teknologi komunikasi yang telah menyatu dengan 
kehidupan masyarakat, misalnya saja kesenian tradisional “Ketoprak” yang 
dipopulerkan ke layar kaca oleh kelompok Srimulat. Kenyataan di atas menunjukkan 
kesenian ketoprak sesungguhnya memiliki penggemar tersendiri, terutama ketoprak 
yang disajikan dalam bentuk siaran televisi, bukan ketoprak panggung.  

Dari segi bentuk pementasan atau penyajian, ketoprak termasuk kesenian tradisional 
yang telah terbukti mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain ketoprak 
masih ada kesenian lain yang tetap bertahan dan mampu beradaptasi dengan 
teknologi mutakhir yaitu wayang kulit. Beberapa dalang wayang kulit terkenal seperti 
Ki Manteb Sudarsono dan Ki Anom Suroto tetap diminati masyarakat, baik itu kaset 
rekaman pementasannya, maupun pertunjukan secara langsung. Keberanian stasiun 
televisi Indosiar yang sejak beberapa tahun lalu menayangkan wayang kulit setiap 
malam minggu cukup sebagai bukti akan besarnya minat masyarakat terhadap salah 
satu khasanah kebudayaan nasional kita. Bahkan Museum Nasional pun tetap 
mempertahankan eksistensi dari kesenian tradisonal seperti wayang kulit dengan 
mengadakan pagelaran wayang kulit tiap beberapa bulan sekali dan pagelaran musik 
gamelan tiap satu minggu atau satu bulan sekali yang diadakan di aula Kertarajasa, 
Museum Nasional. 

TINDAKAN YANG MENDORONG TIMBULNYA GLOBALISASI KEBUDAYAAN 
DAN CARA MENGANTISIPASI ADANYA GLOBALISASI KEBUDAYAAN 

Peran kebijaksanaan pemerintah yang lebih mengarah kepada pertimbangan-
pertimbangan ekonomi daripada cultural atau budaya dapat dikatakan merugikan 
suatu perkembangan kebudayaan. Jennifer Lindsay (1995) dalam bukunya yang 
berjudul ‘Cultural Policy And The Performing Arts In South-East Asia’, mengungkapkan 
kebijakan kultural di Asia Tenggara saat ini secara efektif mengubah dan merusak 
seni-seni pertunjukan tradisional, baik melalui campur tangan, penanganan yang 
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berlebihan, kebijakan-kebijakan tanpa arah, dan tidak ada perhatian yang diberikan 
pemerintah kepada kebijakan kultural atau konteks kultural. Dalam pengamatan yang 
lebih sempit dapat kita melihat tingkah laku aparat pemerintah dalam menangani 
perkembangan kesenian rakyat, di mana banyaknya campur tangan dalam 
menentukan objek dan berusaha merubah agar sesuai dengan tuntutan pembangunan.  

Dalam kondisi seperti ini arti dari kesenian rakyat itu sendiri menjadi hambar dan 
tidak ada rasa seninya lagi. Melihat kecenderungan tersebut, aparat pemerintah telah 
menjadikan para seniman dipandang sebagai objek pembangunan dan diminta untuk 
menyesuaikan diri dengan tuntutan simbol-simbol pembangunan. Hal ini tentu saja 
mengabaikan masalah pemeliharaan dan pengembangan kesenian secara murni, 
dalam arti benar-benar didukung oleh nilai seni yang mendalam dan bukan sekedar 
hanya dijadikan model saja dalam pembangunan. 

Dengan demikian, kesenian rakyat semakin lama tidak dapat mempunyai ruang yang 
cukup memadai untuk perkembangan secara alami atau natural, karena itu, secara 
tidak langsung kesenian rakyat akhirnya menjadi sangat tergantung oleh model-
model pembangunan yang cenderung lebih modern dan rasional. Sebagai contoh dari 
permasalahan ini dapat kita lihat, misalnya kesenian asli daerah Betawi yaitu, tari 
cokek, tari lenong, dan sebagainya sudah diatur dan disesuaikan oleh aparat 
pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan tujuan kebijakan-kebijakan politik 
pemerintah. 

Aparat pemerintah di sini turut mengatur secara normatif, sehingga kesenian Betawi 
tersebut tidak lagi terlihat keasliannya dan cenderung dapat membosankan. Untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki terhadap keaslian dan perkembangan 
yang murni bagi kesenian rakyat tersebut, maka pemerintah perlu mengembalikan 
fungsi pemerintah sebagai pelindung dan pengayom kesenian-kesenian tradisional 
tanpa harus turut campur dalam proses estetikanya. Memang diakui bahwa kesenian 
rakyat saat ini membutuhkan dana dan bantuan pemerintah sehingga sulit untuk 
menghindari keterlibatan pemerintah dan bagi para seniman rakyat ini merupakan 
sesuatu yang sulit pula membuat keputusan sendiri untuk sesuai dengan keaslian 
(oroginalitas) yang diinginkan para seniman rakyat tersebut. Oleh karena itu 
pemerintah harus ‘melakoni’ dengan benar-benar peranannya sebagai pengayom yang 
melindungi keaslian dan perkembangan secara estetis kesenian rakyat tersebut tanpa 
harus merubah dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan politik. 

Globalisasi informasi dan budaya yang terjadi menjelang millenium baru seperti saat 
ini adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan. Kita harus beradaptasi dengannya 
karena banyak manfaat yang bisa diperoleh. Harus diakui bahwa teknologi 
komunikasi sebagai salah produk dari modernisasi bermanfaat besar bagi terciptanya 
dialog dan demokratisasi budaya secara masal dan merata. 

Globalisasi mempunyai dampak yang besar terhadap budaya. Kontak budaya melalui 
media massa menyadarkan dan memberikan informasi tentang keberadaan nilai-nilai 
budaya lain yang berbeda dari yang dimiliki dan dikenal selama ini. Kontak budaya 
ini memberikan masukan yang penting bagi perubahan-perubahan dan 
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pengembangan-pengembangan nilai-nilai dan persepsi dikalangan masyarakat yang 
terlibat dalam proses ini. Kesenian bangsa Indonesia yang memiliki kekuatan etnis 
dari berbagai macam daerah juga tidak dapat lepas dari pengaruh kontak budaya ini. 
Sehingga untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan-perubahan 
diperlukanpengembangan-pengembangan yang bersifat global namun tetap 
bercirikan kekuatan lokal atau etnis.  

Globalisasi budaya yang begitu pesat harus diantisipasi dengan memperkuat identitas 
kebudayaan nasional. Berbagai kesenian tradisional yang sesungguhnya menjadi aset 
kekayaan kebudayaan nasional jangan sampai hanya menjadi alat atau slogan para 
pemegang kebijaksanaan, khususnya pemerintah, dalam rangka keperluan turisme, 
politik dsb. Selama ini pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional yang 
dilakukan lembaga pemerintah masih sebatas pada unsure formalitas belaka, tanpa 
menyentuh esensi kehidupan kesenian yang bersangkutan.  

Akibatnya, kesenian tradisional tersebut bukannya berkembang dan lestari, namun 
justru semakin dijauhi masyarakat. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh 
kesenian rakyat cukup berat. Karena pada era teknologi dan komunikasi yang sangat 
canggih dan modern ini masyarakat dihadapkan kepada banyaknya alternatif sebagai 
pilihan, baik dalam menentukan kualitas maupun selera. Hal ini sangat 
memungkinkan keberadaan dan eksistensi kesenian rakyat dapat dipandang dengan 
sebelah mata oleh masyarakat, jika dibandingkan dengan kesenian modern yang 
merupakan imbas dari budaya pop. Untuk menghadapi hal-hal tersebut di atas ada 
beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia 
(SDM ) bagi para seniman rakyat. Selain itu, mengembalikan peran aparat pemerintah 
sebagai pengayom dan pelindung, dan bukan sebaliknya justru menghancurkannya 
demi kekuasaan dan pembangunan yang berorientasi pada dana-dana proyek atau 
dana-dana untuk pembangunan dalam bidang ekonomi saja. 

KESIMPULAN 

Pengaruh globalisasi disatu sisi ternyata menimbulkan pengaruh yang negatif bagi 
kebudayaan bangsa Indonesia . Norma-norma yang terkandung dalam kebudayaan 
bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai pudar. Gencarnya serbuan teknologi disertai 
nilai-nilai interinsik yang diberlakukan di dalamnya, telah menimbulkan isu mengenai 
globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan nilai baru tentang kesatuan dunia. 
Radhakrishnan dalam bukunya Eastern Religion and Western Though (1924) 
menyatakan “untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, kesadaran akan 
kesatuan dunia telah menghentakkan kita, entah suka atau tidak, Timur dan Barat 
telah menyatu dan tidak pernah lagi terpisah. Artinya adalah bahwa antara barat dan 
timur tidak ada lagi perbedaan. Atau dengan kata lain kebudayaan kita dilebur 
dengan kebudayaan asing. 

Apabila timur dan barat bersatu, masihkah ada ciri khas kebudayaan kita? Ataukah 
kita larut dalam budaya bangsa lain tanpa meninggalkan sedikitpun sistem nilai kita? 
Oleh karena itu perlu dipertahanan aspek sosial budaya Indonesia sebagai identitas 
bangsa. Caranya adalah dengan penyaringan budaya yang masuk ke Indonesia dan 
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pelestarian budaya bangsa. Bagi masyarakat yang mencoba mengembangkan seni 
tradisional menjadi bagian dari kehidupan modern, tentu akan terus berupaya 
memodifikasi bentuk-bentuk seni yang masih berpolakan masa lalu untuk dijadikan 
komoditi yang dapat dikonsumsi masyarakat modern. Karena sebenarnya seni itu 
indah dan mahal. Kesenian adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai 
harganya dan tidak dimiliki bangsa-bangsa asing. Oleh sebab itu, sebagai generasi 
muda, yang merupakan pewaris budaya bangsa, hendaknya memelihara seni budaya 
kita demi masa depan anak cucu. 
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